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Resumo 

O modo de produção capitalista fundou-se e se desenvolveu tomando como base processos 

violentos. Neste sentido, acredita-se que sociedade do capital se estruturou e aprimora suas 

bases de exploração sobre a classe trabalhadora a partir de uma dinâmica violenta, que vêm 

apresentando características mais sutis, veladas e efetivas. A partir disto, começa-se a apontar 

alguns elementos que estruturam a base histórica de toda a violência que permeia a sociedade 

nos dias atuais e consequentemente, nosso objeto de estudo, que é a violência que incide e 

estrutura o trabalho docente. Dentro desta lógica, delineia-se este estudo a partir de um projeto 

de pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, categoricamente conceituado como 

documental, pois, trabalhou com instrumentos de captura da dados e análise documental sobre 

a temática da violência, que visou discutir a relação entre violência, trabalho docente e 

subjetividade. Tendo como principal objetivo verificar as implicações desta relação na 

constituição da subjetividade dos trabalhadores docentes militantes, bem como, apresentar uma 

concepção de subjetividade e de violência a partir dos princípios do materialismo histórico-

dialético, considerando o trabalho docente como um elemento permeado de contradições. Nesta 

problemática, toma-se como representação da violência as situações de perseguição, assédio, 

constrangimento, ameaça ou intimidação, sofridas por docentes que se posicionam 

pedagogicamente, considerando que o trabalho docente possui um caráter ético-político. A 

partir das análises das entrevistas, ficou evidente que a violência é subjetivada em forma de 

medo, adoecimentos, humilhações, perturbações mentais, sofrimentos, etc. Portanto, 

demonstrou-se que os trabalhadores, reagem à violência de diversas maneiras, que podem ser 

em forma de sofrimento ou diferentes maneiras de se preparar para os novos enfrentamentos e 

resistir aos ataques violentos.    

 

Palavras-chave: Violência; Trabalho docente; Subjetividade. 
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Abstract 

The capitalist mode of production was founded and developed based on violent processes. In 

this sense, it is believed that the society of capital structured itself and improves its bases of 

exploitation on the working class from a violent dynamic, which has been presenting more 

subtle, veiled and effective characteristics. From this, we begin to point out some elements that 

structure the historical basis of all the violence that permeates society today and, consequently, 

our object of study, which is the violence that affects and structures the teaching work. Within 

this logic, this study is outlined from a qualitative and exploratory research project, 

categorically conceptualized as documentary, as it worked with data capture instruments and 

document analysis on the theme of violence, which aimed to discuss the relationship between 

violence, teaching work and subjectivity. Its main objective is to verify the implications of this 

relationship in the constitution of subjectivity of militant teaching workers, as well as to present 

a conception of subjectivity and violence based on the principles of historical-dialectical 

materialism, considering the teaching work as an element permeated with contradictions. In this 

issue, violence is represented by situations of persecution, harassment, embarrassment, threat 

or intimidation, suffered by teachers who take a pedagogical position, considering that the 

teaching work has an ethical-political character. From the analysis of the interviews, it was 

evident that violence is subjectivated in the form of fear, illnesses, humiliation, mental 

disturbances, suffering, etc. Therefore, it was shown that workers react to violence in different 

ways, which can be in the form of suffering or different ways of preparing for new 

confrontations and resisting violent attacks. 

Keywords: Violence; Teaching work; Subjectivity. 
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“Todo começo é difícil, isso vale para qualquer ciência” 

Karl Marx 

Introdução 

Tomando como ponto de partida a capacidade inédita do modo de produção capitalista 

de se reconfigurar a partir de crises engendradas pela sua própria forma de ser, em que a 

retomada no processo de exploração tem como elemento central a relação capital x trabalho. 

Observa-se nas últimas décadas, no Brasil, uma série de ataques ao trabalho docente, assim 

como tem acontecido com o conjunto da classe trabalhadora inserida no ciclo de produção e 

reprodução do sistema. Sejam eles a partir de políticas educacionais que se fundamentaram nos 

príncipios do neoliberalismo e do toyotismo ou, até mesmo, a pressão por parte de frações da 

sociedade que passaram a se incomodar com a forma de ser de determinados tipos de trabalho 

no campo da cultura, como é o caso do trabalho docente. 

Considerando estas prerrogativas, a escolha deste tema se deu a partir do contexto em 

que este pesquisador está inserido, como trabalhador docente da educação básica, da rede 

municipal de Aparecida de Goiânia, onde, entre outros aspectos, o trabalho na periferia da 

cidade está imerso em problemas relacionados diretamente com a violência. Nesta, é 

perceptível, quase que cotidianamente, o contato com este tipo de ato. E no diálogo com os 

demais profissionais da unidade escolar, a qual, este pesquisador mantém seu vínculo 

trabalhista, é visível uma grande dificuldade de análise e apreensão deste fenômeno, que na 

grande maioria das vezes, a nível de discurso, nota-se uma visão que não ultrapassa o “senso 

comum”, onde o problema é visto de maneira isolada, independendo das várias determinações 

que constituem a realidade, bem como, os problemas sociais. Além do mais, acredita-se que a 

violência escolar seja, atualmente, considerada um dos principais problemas da educação 

formal, ou talvez, como aponta Vasconcelos (2010), um dos mais destacados pelos professores 

e estudantes, como grande responsável pelo fracasso escolar. 

A busca de novos problemas investigativos sobre este objeto como questão social tem 

influência de uma necessidade de produção textual, na qual a temática era a violência no 

contexto social e educacional. Esta produção partiu de nossa inserção no Núcleo de Estudos e 

Pesquisas Educação, Sociedade e Subjetividade (NUPESE) da Faculdade de Educação/UFG, 

em 2015, onde participávamos como integrantes da Linha Marxista, que compunha o referido 

núcleo. Este núcleo era composto por duas linhas de estudos, que se articualvam em torno da 

temática (sociedade, subjetividade e educação). Posteriormente, este núcleo se desfez e 

atualmente participamos como integrante ativo do Núcleo de Estudos Educação, Sociedade e 
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Subjetividade (NES) da Faculdade de Educação/UFG. Deste contexto, também erigiu a 

necessidade de se apropriar do debate sobre a subjetividade no arcabouço marxista e marxiano, 

por ser um tema do núcleo a que somos filiados e principalmente, após a citada produção textual 

sobre violência ter gerado inquietações que permeavam a necessidade de aprofundar na relação 

entre violência e subjetividade. Neste enrendo, nos aproximamos, também dos estudos no 

campo da psicologia.  

A partir destes fatos passamos a desnaturalizar a violência, bem como a própria 

subjetividade, onde percebeu-se que, no âmbito da sociedade brasileira o fenômeno da violência 

explicado pela subjetividade entendida como algo inerente, inerte e imutável nos sujeitos 

envolvidos em determinadas situações, apenas contribui para legitimar o fosso que separa as 

classes sociais, aliado a uma escalada da violência contra a classe trabalhadora que vem 

atingindo dados preocupantes a cada dia. Assim sendo, o recorte deste estudo diz respeito a 

vontade de ampliar a compreensão sobre a realidade que nos cerca, bem como, a própria 

dificuldade de se elaborar uma pesquisa mais ampla em nível de mestrado. Por isso, 

considerando que a violência atinge todos os níveis de ensino, nos restringiremos à análise das 

implicações da violência sobre a subjetividade dos trabalhadores docentes militantes no ensino 

público da educação básica em Goiás.  

Entendendo a violência como um fenômeno histórico que, no modo de produção 

capitalista, é produto da estrutura erigida a partir das contradições do processo de produção e 

reprodução do capital, parte-se da ideia de que ela se decompõe em elementos objetivos e 

subjetivos de maneira indissociada, ocorrendo de forma mais explícita e palpável (no caso da 

violência que se manifesta de diferentes maneiras no campo da educação, como em vandalismo, 

depredações, agressões físicas ou verbais) ou de forma sutil, em que elementos da violência não 

estão explícitos, isto é, ficam submersos, escondidos, escamoteados. Estes elementos se 

configuram como consequências que partem de questões que se desdobram desde a dificuldade 

em lidar com a problemática da violência no interior da escola, até questões estruturais, 

econômicas e sociais que inviablizam o desenvolvimento do trabalho docente, podendo ter 

como complexificação uma impotência que é extremamente violenta, que mata, desencanta, 

desistimula e gera um círculo de fracasso que não se rompe, seja em professores ou estudantes. 

No entanto, o recorte deste estudo visa a dimensão da violência que incide diretamente sobre o 

trabalho docente e os trabalhadores docentes militantes. 

Nesta parte inicial do estudo, delinearemos alguns elementos que nos conduziram a 

construção de uma concepção de violência. Neste caminho, entende-se que seja importante 

apresentar alguns pontos do projeto de pesquisa que foi desenvolvido, tendo como objetivo 
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central compreender e desvelar as implicações da violência escolar nas questões inerentes ao 

trabalho docente e seu (s) desdobramento (s) na constituição da subjetividade dos professores 

militantes. Para tanto, uma pergunta inicial foi elaborada: Como os processos      violentos de 

estruturação do trabalho docente podem ser internalizados na formação humana e na 

subjetividade dos professores e professoras, considerando que o objeto nuclear do processo de 

subjetivação é o trabalho? Os objetivos específicos perpassam pela assimilação dos elementos 

da objetividade e subjetividade que fundamentam esta modalidade de violência no âmbito da 

educação escolar, expressas por alguns tipos de violências inerentes ao trabalho docente. 

Considerando a violência contra o professor em suas amplas interconexões, foi 

necessário efetuar ainda, um novo recorte deste fenômeno, no qual, considerou-se a violência 

que se configura a partir de eventos efetivos em que docentes, no desenvolver  do seu trabalho, 

por ter se posicionado pedagogicamente em relação a determinadas situações, vêm  sofrendo os 

mais diversos tipos de perseguições, constrangimentos, assédios, ameças e intimidações. Ao 

nosso modo de ver, este tipo de violência possui o sentido de: impedir o movimento, tolhir a 

liberdade, incomodar, vigiar, forçar ou coagir, enfim, silenciar os docentes que reagem e 

resistem aos processos de precarização, exploração e dominação. Neste contexto, parte-se da 

premissa de que no trabalho docente, que possui um caráter pedagógico, estão implícitos 

elementos da ética e da política.  

Estas ocorrências destacadas acima, são manifestações da violência que se materializa 

na forma de políticas públicas, repressão do Estado, discursos político- partidários autoritários 

ou projetos de lei que, muitas vezes, incitam a população contra os docentes e têm no programa 

Escola Sem Partido a sua base de expressão.  

Apesar de ainda não podermos afirmar que essa forma de violentar os professores é uma 

demanda que parte da sociedade civil ou do Estado, o que tem ficado cada vez mais evidente 

na ordem do dia é que a violência contra os docentes segue acontecendo e é um fenômeno que 

possui especificidades históricas e requer uma análise criteriosa. 

Nesta rota, ao pensarmos qualquer objeto de investigação nos remetemos 

necessariamente, a inevitabilidade de analisar o atual modelo econômico que teve sua ascensão 

a partir das contradições do período histórico conhecido como baixa idade média, que 

caracteriza-se pela crise de um modelo social de produção (o feudal). Considerando estes 

elementos, ascendeu-se uma nova classe social, produto do desenvolvimento comercial na 

Europa, a burguesia. Desse processo revolucionário, sabe-se que esta classe social tornou-se 

hegemônica, e todo o seu desenvolvimento foi forjado a fogo e sangue (Marx, 2013).  
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Estes acontecimentos tiveram como pano de fundo a sobreposição do capital sobre o 

trabalho, em que a classe trabalhadora, antagônica aos interesses da burguesia, é despojada a 

um meio extremamente violento, o mercado de trabalho. Nessa continuidade, começamos a 

apontar alguns elementos que estruturam a base histórica de toda a violência que permeia a 

sociedade nos dias atuais e consequentemente, nosso objeto. Portanto, devemos considerar que 

vivemos em uma sociedade que se originou a partir da violência e exploração de um grande 

grupo de pessoas em benefício de uma minoria, que para se reproduzir e se desenvolver tem 

que repetir constantemente um ciclo de elementos e mecanismos de violência, baseado na 

exploração do trabalho alheio, desdobrando em outras dimensões da vida social.  

Ao percorrer-se o movimento histórico da humanidade, percebe-se que a violência não 

é uma peculiaridade da sociedade capitalista, no entanto, o que nos interessa é a compreensão 

deste fenômeno na organização societal do capital, em sua especificidade nos variados 

momentos de mediações, dentre as quais nos restringimos à educação escolar (na modalidade 

do ensino básico), apontando para seus desdobramentos no trabalho docente. Segundo Rezende 

(2015) e Soares (2017), nas instituições escolares, diferentes formas de violência escolar se 

evidenciam: agressões físicas, verbais, depredações, ameaças, roubos e furtos, intimidações, 

uso de drogas, etc. Ao que tudo indica, a frequência e tipo de ocorrência podem variar de acordo 

com a instituição, país e contexto histórico. E esses determinantes podem ser responsáveis por 

mudanças até de concepção de violência, ou seja, o conceito de violência para determinado 

agrupamento, pode tomar outro sentido de acordo com contexto histórico e social. No entanto, 

seus determinantes podem partir de uma forma específica de estruturação social que tem 

percorrido um longo período histórico da humanidade, que a nosso ver tem relação direta com 

a forma classista de se organizar. 

Considerando estes elementos, ao relacionarmos violência, trabalho docente e 

subjetividade nos enveredamos em mares epistemológicos que apontam para determinadas 

formas de apreensão da realidade, e neste contexto, optamos por destacar a nossa compreensão 

de subjetividade, já que a entendemos como produto de um luta constante entre social e 

biológico, sujeito e realidade. Portanto, acredita-se que a violência, como um equivalente das 

relações sociais, incida diretamente na subjetividade dos indivíduos envolvidos em 

determinados processos sociais, como no caso das relações que constituem o trabalho docente, 

por conseguinte na subjetividade dos trabalhadores docentes militantes.  

Nos fundamentando destas circunstâncias, entende-se que a compreensão do processo 

de subjetivação da violência no trabalho docente é fundamental para desvelar um série de 

situações e problemas que se apresentam no cotidiano escolar que vão para além do sofrimento 
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dos docentes, e se materializa em processos que inviabilizam a apropriação da cultura e do 

conhecimento científico pela classe trabalhadora. Para tanto, neste estudo, buscou-se desvelar 

os processos de subjetivação a partir da análises de entrevistas semiestruturadas realizadas com 

docentes militantes de sindicatos não oficiais, tomando como ponto de partido o arcabouço 

teórico desta pesquisa, bem como, os recursos da análise de conteúdo temática.     

A partir deste recorte, vislumbrou-se uma visão de totalidade das causas da violência na 

instituição escolar, que vá para além da perspectiva que enfatiza a violência nos processos 

educativos, pelas quais perpassam os docentes e alunos, focando na relação professor-aluno, 

apontando para uma perspectiva de que o aluno pratica a violência em relação ao professor, 

motivado por aspectos como: a (des)estrutura familiar, a legislação que protege o menor, em 

que o docente é vítima, gerando “uma espécie de “guerra” não declarada, onde tem-se apenas 

perdedores, os professores e os alunos. Seja pelo estresse físico e psíquico a que estão 

submetidos e os alunos, com a perda do direito de acesso a um ensino de qualidade, como 

aponta uma extensa produção acadêmica sobre o tema: Castro (2013), Santana (2014), Santos 

(2017), Sousa (2016), entre outros.  

Ao iniciarmos uma prévia investigação do fenômeno da violência, nota-se que ela está 

ligada a uma série de elementos que integram o cotidiano escolar, seja perpetrada pela escola 

ou por ela sofrida, como aponta Charlot (2002), ao analisar a forma como os sociólogos 

franceses definem o conceito de violência escolar. Segundo Charlot (2002), os estudiosos da 

temática, na França, discutem a violência escolar considerando três perspectivas: a violência à 

escola, da escola e na escola. Seguindo esta ordem, temos a violência praticada por estudantes 

à escola (furtos, pichações, depredações, etc.), a violência praticada pela escola, através de sua 

estrutura hierárquica, e a violência praticada por estranhos que adentram o interior da 

instituição.  

Considerando este debate, nos enveredamos para uma análise da violência escolar em 

suas implicações no trabalho docente a partir da relação entre subjetividade e violência, 

pautando-nos nos fundamentos teórico-metodológicos do materialismo histórico e dialético e 

seus desdobramentos no campo da psicologia. Ao iniciarmos uma análise superficial nos 

estudos relacionados à temática, percebemos o quanto este é vasto e a imensa dificuldade dos 

pesquisadores que se propõem a estudar o referente objeto investigativo.  

Sendo assim, é importante ressaltar que este estudo parte do pressuposto de que a 

subjetividade é um elemento que se constitui a partir da relação entre o sujeito e o real, mediado 

pela vida social, numa relação dialética. Não perdendo de vista o movimento que constitui esta 

relação, tornando única cada forma de se relacionar com a realidade dos sujeitos envolvidos 



  

22 
 

 

neste processo, como pontua Vigotsky (2012), no texto sobre o desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores. Considerando isto, compreendemos todas as formas de representações da 

violência no âmbito escolar como atos que envolvem de maneira mediada a relação entre 

trabalho docente e o desenvolvimento da subjetividade. Destacando que entende-se a escola 

como um local de trabalho, permeado por contradições. Portanto, acredita-se que com o 

desenvolvimento deste estudo, novas frentes de investigação sobre a relação entre violência, 

trabalho docente e subjetividade poderão ser abertas. 

No que diz respeito a forma de lidar com a violência no ambiente escolar, segundo Rego 

(1996), muitos educadores contemplam a violência a partir de concepções idealizadas e 

permeadas pelo senso comum que passam a ser convencionalmente chamadas de atos 

indisciplinares, como por exemplo: sinal dos tempos modernos; saudosismo das práticas 

educadoras de outrora, tempo em que professor era autoridade; reflexo da pobreza e da 

violência social, fomentadas pela a mídia; o papel da família, com a atual desestruturação; 

desvalorização da escola pela família; traços da personalidade do aluno, responsabilizando o 

indivíduo; traços pertinentes à faixa etária (infância e adolescência); culpabilidade do professor 

pela falta de autoridade.  Partindo deste contexto, na maioria das vezes, é notável que fatores 

inerentes ao indivíduo, são determinantes do problema. Apesar de serem reais estas evidências, 

acreditamos que elas não explicitam a realidade em suas contradições e relações essenciais. 

Neste direcionamento de tentativas de explicação e resolução do problema, buscaremos 

compreendê-lo, de maneira que possamos buscar suas raízes a partir de elementos sociais, 

econômicos, políticos, culturais, históricos, psicológicos, etc. Pois, acredita-se que um 

problema social (psicológico) se constitui a partir de uma síntese de múltiplas determinações e 

este não pode ser explicado por um único fator.  

Outro aspecto que nos deixou intrigados, é que na grande maioria dos estudos que 

abordam a questão da violência na educação, pesquisados inicialmente, Alves (2016), Taille 

(1996), Lanjonquière (1996), Aquino (2016), Guimarães (1996), Sposito (2001), Abramovay 

& Rua (2002), entre outros, não observamos a centralidade da multideterminação do real. Estes 

estudos destacados acima, flutuam entre uma abordagem teórica-metodológica que se embasam 

nas contribuições analíticas de Bourdieu, Piaget, Freud, Foucault, etc. O que corrobora com a 

perspectiva de Duarte (2006), que aponta para uma tendência dos estudos no campo da 

educação, a partir dos anos 1980, onde este “[...] movimento ganha força justamente no interior 

do aguçamento do processo de mundialização do capital e de difusão, na América Latina, do 

modelo econômico, político e ideológico neoliberal e também de seus correspondentes no plano 

teórico, o pós-modernismo e o pós-estruturalismo” (Duarte, 2006, p.52). Ainda, segundo Duarte 
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(2006), este momento possui uma função ideológica imprescindível no processo de produção e 

reprodução do capital, com o intuito de escamotear a realidade e não evidenciar as contradições, 

e ao nosso ver, isto já implica uma forma de violência no desenvolvimento destas questões. 

  Após expressar este ponto de partida, busca-se a partir da compreensão de que a 

realidade se constitui historicamente, apreender as determinações mais determinantes do 

processo que desembocou neste fato que assola a realidade da educação brasileira. 

 Nesta sequência, os tópicos abaixo foram organizados de maneira a apresentar ao leitor 

a nossa forma de apreensão da realidade, na intenção de expor as determinações de nosso objeto 

e posteriormente, como ele se expressa no momento histórico atual.  
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Capítulo 1 – Bases para uma concepção de violência 

Ao pesquisarmos sobre a relação trabalho docente e violência, como já foi apontado, 

apresentou-se uma tendência a expressar esta relação de forma que evidencie o fenômeno da 

violência como um problema social desvinculado do sistema econômico. E este aspecto pode 

ser observado no levantamento efetivado neste primeiro capítulo. Neste, outras formas de 

compreensão da violência também se destacaram, como no caso da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), e foi possível perceber sua influência em vários trabalhos. E foi deste contexto 

que nos deparamos com a nomeada “cultura de paz”, que também se fez presente nos estudos.  

Apesar de termos encontrado vários elementos que não coadunam com a concepção de 

violência que pretendemos desenvolver nesta pesquisa, o levantamento como iremos apontar 

neste capítulo, foi fundamental para guiar nosso estudo, já que, este possibilitou problematizar 

o tema e aprofundar em questões teórico-metodológicas relacionadas especificamente a esta 

investigação. 

 

1 Tendências e Estudos Científicos Sobre a Violência Escolar 

No intuito de verificar como a literatura acadêmica vem abordando o tema da violência 

escolar e trabalho docente, foi efetuado um levantamento entre os dias 12/07/2020 a 

08/08/2020, nos seguintes bancos de dados: Portal Periódicos Capes (CATÁLOGO DE TESES 

E DISSERTAÇÕES DA CAPES), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDBT) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Como 

estamos desenvolvendo uma pesquisa vinculada a uma pós-graduação em psicologia, entendeu-

se que seria importante verificar os estudos desenvolvidos no campo da psicologia. Apesar de 

não compreender a psicologia como uma ciência que se situa na área das ciências biológicas, 

entende-se, principalmente, nos dias atuais, que existe um vínculo bastante estreito entre ela e 

a esfera da saúde. Para tanto, levantamos estudos sobre o tema na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), especificamente nas seguintes bases de dados: Periódicos Eletrônicos de Psicologia 

(Pepsic), Medline, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Saúde (Lilacs), Index 

Psicologia Periódicos Técnico-Científicos e Teses, Índice Bibliográfico Español en Ciencias de 

la Salud (IBECS), Bibliografia Nacional en Ciencias de la Salud Argentina (BINACIS) e 

Campus Virtual de Saúde Pública (CVSP).  

Usando os descritores “violência e trabalho docente”, nas plataformas acima 

apresentadas, foram encontrados 1.396 documentos, diversificados entre artigos, teses, 

dissertações e livros. Ressaltando que algumas produções científicas repetiram em mais de um 
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banco dados. Deste total foram selecionados para uma análise minuciosa 11 artigos, 05 teses de 

doutorado, 24 dissertações de mestrado e dois livros, totalizando 42 documentos analisados. 

Para escrutinar o montante inicial (1.396 estudos) foram usados os seguintes critérios de 

exclusões: estudos que já completaram mais de 10 anos de sua elaboração, textos que discutiam 

temáticas que não relacionavam trabalho docente e violência, já que, muitos analisavam estes 

elementos separadamente, o terceiro critério foram os textos em inglês e o quarto, foram textos 

que se tratavam de modalidades de ensino que não fossem a educação básica. 

Optou-se por este recorte devido a dificuldade de se realizar uma pesquisa mais ampla 

dentro da possibilidade de desenvolmento de um estudo a nível de mestrado, já que, no contexto 

atual, entende-se que os professores, indepente da modalidade de ensino, estão sendo atacados 

em várias frentes. Pois, entende-se que o campo de educação encontra-se imerso no macro-

campo da cultura que em períodos de crise do sistema, enviesa-se de recortes que inviabilizam 

o desenvolvimento de determinados campos do conhecimento, principalmente os que criticam 

o modelo ou simplesmente não contribuem para o seu pleno desenvolvimento. Por isso, 

observa-se na atualidade projetos educacionais que visam a interferência ou supressão direta 

em várias áreas de conhecimento, com destaque para as ciências humanas. Sendo assim, como 

aponta o Gráfico 01, foram examinados os seguintes tipos de estudos.                                                                                        

  

                                                                                        Fonte: Elaboração do autor 

Durante o processo de análise dos textos selecionados, vários aspectos e dados 

chamaram a atenção e puderam ser esmiuçados no que diz respeito à temática pesquisada, 

contribuindo para a nossa ampliação do debate sobre o tema da violência no âmbito escolar. 

Neste contexto, inicia-se apresentando os tipos de pesquisas evidenciadas. Sendo que deste total 

apenas uma obra se constituía em um livro (Assis, Constantino, & Avanci, 2010), contendo 

vários artigos e principalmente dissertações de mestrado sobre a temática da violência na escola.  

A partir do exposto, o primeiro aspecto relevante apontado no levantamento diz respeito 

à prevalência de pesquisas de porte qualitativo, como demonstra o gráfico abaixo. 
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Gráfico 01 - Produções científicas selecionadas para 

análise (2010-2020)
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Fonte: Elaboração do autor 

Ao observarmos este gráfico, evidenciou-se a relação entre os estudos do campo da 

educação e o método qualitativo. O que desmontra e reforça nosso entendimento de que estudos 

quantitativos na área da educação não explicitam verdadeiramente a realidade do processo de 

ensino, como ele se dá, as suas contradições, etc. Por isso, a questão metodológica para nós é 

um elemento muito importante, pois consideramos que este componente seja fundamental para 

determinar os resultados, bem como, os limites de determinada pesquisa. Este contexto, aponta 

para uma temática em que os pesquisadores acreditam que os dados não podem ser estritamente 

quantificados.  Segundo Minayo (2009, p.21), “o universo da produção humana que pode ser 

resumido no mundo das relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da 

pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzidos em números e indicadores quantitativos”. 

Dessa forma, pode-se afirmar que as pesquisas sobre violência na escola tendem a buscar a 

compreensão da realidade a partir da interpretação dos fatos e ações dos sujeitos envolvidos em 

determinadas circunstâncias analisadas.  

Aliada a prevalência das pesquisas qualitativas, é notório a relação destas com os 

instrumentos investigativos utilizados para obtenção, análises e tratamento dos dados, já que, 

determinado tipo de pesquisa requer instrumentos específicos, consequentemente dados ainda 

mais peculiares. Nesta perspectiva, segundo Minayo (2009, p.49), “se por exemplo, 

escolhermos a técnica de entrevistas, sabemos que não é possível apreender fidedignamente as 

práticas dos sujeitos, mas as narrativas de suas práticas, segundo a visão deste narrador”. Outro 

autor que coaduna com estas ideias em relação ao uso de entrevistas é Gil (2002), para ele, além 

de a entrevista ser um dos principais meios de coleta de dados, “convém lembrar que as técnicas 

de interrogação possibilitam a obtenção de dados a partir do ponto de vista dos pesquisados” 

(Gil, 2002, p.115). Ainda, segundo o autor, a vantagem da entrevista é que ela 
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[...] é aplicável a um número maior de pessoas, inclusive às que não sabem ler ou 

escrever. Também, em abono à entrevista, convém lembrar que ela possibilita o 

auxílio ao entrevistado com dificuldade para responder, bem como a análise do 

seu comportamento não verbal (Gil, 2002, p.115).  

  Assim, em relação a este aparato do levantamento efetuado, obtivemos os seguintes 

instrumentos e técnicas desenvolvidas nas pesquisas: 

Quadro 01 – Instrumentos e técnicas de análise e tratamento de dados 

verificados no levantamento 

Análise documental 9% 

Entrevista 28% 

Questionário 15% 

Pesquisa Bibliográfica 13% 

Grupos Focais 15% 

Análise de imagens 3% 

Análise de conteúdo 15% 

Análise de filme 1% 

Análise de reunião de professores 1% 

Análise de notícias na imprensa 1% 

Observação de aula 1% 

Observação de formação de professores 1% 
Fonte: Elaboração do autor 

Como pode-se observar, as técnicas e instrumentos de coleta de dados mais usados nos 

estudos analisados, foram a entrevista (28%), o questionário (15%), os Grupos Focais e a 

Análise de Conteúdo (15%). Estes dados corroboram com as expectativas apontadas por 

Minayo (2009), em relação às pesquisas de caráter qualitativa, pois, segundo a autora, 

entrevistas e grupos focais são técnicas privilegiadas, que possuem estratégias no “trabalho de 

campo” muito importantes para a obtenção de informações para determinado tipo de objeto de 

pesquisa. No desenvolver dos instrumentos e técnicas de obtenção de dados, de acordo com Gil 

(2002, p.116), o pesquisador pode utilizar determinados tipos de entrevistas, que podem ser 

classificadas em:  

[...] focalizada quando, embora livre, enfoca tema bem específico, cabendo ao 

entrevistador esforçar-se para que o entrevistado retorne ao assunto após alguma 

digressão. Pode ser parcialmente estruturada, quando é guiada por relação de 

pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso. 

Pode ser, enfim, totalmente estruturada quando se desenvolve a partir de relação 

fixa de perguntas. 

De acordo com os dados do levantamento em discussão, do total de entrevistas utilizadas 

como técnicas de obtenção de informação (22 pesquisas), cerca de 86% se constituem em 

entrevistas parcialmente estruturadas ou semiestruturadas e apenas 18% correspondem às 

entrevistas estruturadas. O que demonstra uma tendência à utilização de entrevistas 



  

28 
 

 

semiestruturadas, como técnica de obtenção de dados, nas pesquisas levantadas sobre o tema 

da violência escolar, com caráter qualitativo.  

Outro componente importante que ganhou destaque na investigação dos estudos sobre 

a temática da violência escolar, são as regiões do país e ainda, da América Latina que 

desenvolveram os estudos, como é possível visualizar no gráfico, abaixo. 

  

Fonte: Elaboração do autor 

Como pode-se observar, na última década prevaleceram os estudos sobre a violência 

escolar na região nordeste do país. O que explicaria esta preponderância? Talvez o fato de que 

violência na região seja elevada? Ao consultarmos os Atlas da Violência no Brasil, nos anos de 

2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 é perceptível uma ascendência na elevação da violência na 

região, se tomarmos como referência a taxa de homicídios. Segundo os documentos analisados, 

o cenário que se apresenta, se constitui a partir de uma proeminência dos estados do Ceará e 

Rio Grande do Norte em relação com o número de homicídios, com taxas respectivas de 54,0 

e 52,5, sendo que a média nacional, em 2018, foi de 27,8 para cada 100 mil habitantes 

(Cerqueira et al., 2020).  

Outro dado relativo às pesquisas nordestinas está relacionado aos altos índices de 

violência sofrida pelos docentes na região. Segundo Mesquita & Nascimento (2019), o estado 

do Ceará só perde para o seu coirmão nordestino, a Bahia, onde os números apontam para o 

ano de 2019, o total de 879 casos registrados de agressões contra professores, computados os 

eventos ocorridos nos dois estados. Talvez esta incidência de casos de violência na região tenha 

proporcionado o maior número de trabalhos científicos sobre o tema na educação, já que 
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acredita-se que o complexo problema da violência acaba se desdobrando em amplos setores 

sociais. Portanto, em uma sociedade caracterizada pelo alto índice de violência é notável suas 

mais variadas formas de expressões, inclusive na escola.  

Trabalhando com estes números, ao verificar-se os mesmos dados da região norte do 

país, é perceptível um aumento da violência nos estados do Pará, Amapá e Roraima, 

constituindo-se nos estados mais violentos do Brasil (Cerqueira et al., 2020). No entanto, não 

conseguimos obter dados relativos à violência nas escolas destes estados da federação, o que 

remete diretamente ao nosso levantamento, visto que, apenas um estudo sobre o tema na região 

foi constatado (K. Silva, 2016). O que constitui, aparentemente, uma contradição, pois, como 

foi dito anteriormente, parte-se da premissa que exista um vínculo entre a violência na 

sociedade e a que ocorre na escola.    

Já na região centro-oeste, que corresponde a localização em que esta pesquisa está sendo 

elaborada, apresentou um número um pouco mais baixo de produção científica com o tema da 

violência escolar. Segundo o Gráfico 03, apresentado anteriormente, corresponde a apenas 18% 

do total de trabalhos. Sendo que a instituição a qual esta pesquisa está vinculada desenvolveu 

nos últimos 10 anos, um total de três (03) pesquisas relacionadas à violência escolar. 

Destacando que nos cursos de Pós-graduação strictu sensu em psicologia, o presente estudo, 

poderá se apresentar como a primeira pesquisa sobre o assunto na referida área de conhecimento 

no estado de Goiás. Como nos demonstra a Quadro 02.  

 

Quadro 02 – Produção científica sobre violência escolar na 

região Centro-Oeste do Brasil (2010-2020) 

Estado/Instituição Ano Curso de Pós-graduação 

GO/UFG 2019 Artes Visuais 

GO/UFG 2011 Educação 

GO/UFG 2011 Educação 

MS/UFMS 2016 Educação 

MS/UFMS 2015 Psicologia 

MT/UFMT 2015 Psicologia 

DF/MEC 2010 Manual elaborado pelo 

Ministério da Educação  
                                                                                          Fonte: Elaboração do autor 

  Outro aspecto importantíssimo que ficou evidenciado, diz respeito ao papel das 

Instituições Públicas de Ensino Superior no Brasil, pois segundo o Gráfico 04, o peso da 
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produção científica no país, recai quase que totalmente na responsabilidade das instituições 

públicas.1 

  

Fonte: Elaboração do autor 

 

Este elemento contrasta com os apontamentos e afirmações do governo federal, na 

atualidade, que nega o papel, bem como a importância das universidades para o 

desenvolvimento da sociedade brasileira, legitimando ataques e o desmonte da educação 

pública neste setor. O que justificou o corte de cerca de 30%, em 2019, de verbas destinadas às 

instituições públicas, como: Universidade de Brasília, Universidade Federal Fluminense e 

Universidade Federal da Bahia (Neto, Teófilo & Bastos, 2019). Tudo isso, sob a justificativa 

do então ministro da educação Abraham Weintraub de que, 

[...] as referidas instituições de ensino estariam promovendo “balbúrdia”, isto é, 

sediando eventos políticos, manifestações partidárias ou festas inadequadas em 

suas instalações de modo a gastar “dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo”, 

tais como: “sem-terra dentro do campus, gente pelada dentro do campus” (Neto 

et al., 2019, paginação irregular).  

 Quadro perverso que conta, ainda, com a perseguição aos servidores, docentes e 

estudantes destas entidades, que foi muito bem apresentado no relatório anual da BBC News 

Brasil sobre as intimidações sofridas pelas academias no mundo todo, que “já teve estampadas 

em sua capa fotos do Irã, da Turquia, do Paquistão e Egito. Na edição de 2019, quem ocupa a 

primeira página do relatório é o Brasil” (Alvim, 2019, paginação irregular). Em vista disto, o 

                                                             
1 Segundo Escobar (2019), 15 universidades públicas no Brasil são responsáveis por cerca de 60% da produção 

científica no país. 
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relatório destaca, além dos cortes de verbas, as repressões que os campus vêm sofrendo desde 

o período das eleições de 2018, no Brasil. 

Nesta discussão sobre as instituições públicas, também chama a atenção no 

levantamento, o fato de a maioria esmagadora dos estudos referenciarem as escolas públicas, 

ressaltando que, dos 42 trabalhos científicos analisados, apenas 02 analisaram a realidade de 

escolas privadas. O que nos chama muita atenção, considerando que casos de violência em 

escolas privadas são fatos corriqueiros. Segundo Oliveira & Fitz (2014), em um estudo 

realizado em 2014, no município de São Leopoldo-RS, envolvendo estudantes de escolas 

públicas e privadas,  

Os resultados obtidos através da análise dos questionários evidenciaram que os 

alunos de todas as escolas, independentemente de classe social ou do fato de ser 

pública ou privada, já presenciaram alguma forma de violência. A maior 

incidência ocorreu na escola privada do bairro de classe social “A”, onde todos 

os alunos confessaram já terem testemunhado algum tipo de violência [...] 

(Oliveira & Fitz, 2014, p.176).  

 Estes acontecimentos tiveram uma expressão marcante em uma escola particular, em 

Goiânia, no ano de 2017, na qual, um estudante armado, assassinou dois colegas e feriu mais 

quatro com a arma dos pais, que são policiais militares (Folha UOL, 2017).  

Portanto, se é fato que a violência está presente nas escolas particulares, por que temos 

poucos dados e estudos sobre os possíveis fatos de violência que ocorrem nestas unidades? Será 

que os casos de violência nestas instituições são abafados? Segundo Tosta (2013), os dados de 

uma pesquisa realizada entre os anos de 2007 e 2008 pelo SINPRO-MINAS (Sindicato dos 

Professores de Minas Gerais), que atua na rede particular, em parceria com a PUC-MG 

(Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), apontou que os quase 25 mil professores 

sindicalizados pesquisados denunciaram a “omissão dos meios de comunicação na divulgação 

da realidade da escola particular, no tocante à violência” (Tosta, 2013, p.71). Tudo isso, sem 

contar os casos de assédio nos locais de trabalho e as próprias relações laborais do trabalho 

docente na sociedade capitalista que consideramos extremamente violentas (como discutiremos 

mais adiante) nestas instituições privadas, que seguem a mesma lógica do mercado de trabalho 

de empresas do ramo de prestação de serviços. Ou seja, é preciso levantar a hipótese de que a 

exploração docente no setor privado aponta para uma maior incidência de violência contra os 

trabalhadores docentes do que nas escolas públicas, pela própria lógica de funcionamento da 

empresa educacional. 

Outro ponto que nos chama a atenção é que esta temática na década investigada, conta 

com estudos desenvolvidos em áreas do conhecimento que não são respectivamente do campo 
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da educação, principalmente, em cursos que estão voltados para a área da saúde, como podemos 

ver no gráfico, abaixo. 

  

 Fonte: Elaboração do autor 

Ao analisar este fato, pode-se relacionar esta migração da temática para outros campos 

de estudo (psicologia, psiquiatria, etc.) ao chamado “mal-estar docente” que, segundo Karmann 

(2013), Neri (2014), K. Silva (2016) e Soares (2013), entre outros estudos do levantamento, 

esta migração para o campo da saúde se conforma com o processo de adoecimento mental dos 

docentes, bem como seu afastamento dos locais de trabalho, readaptações e, até mesmo, pedido 

de exonerações do cargo. O que justificaria o interesse de outras áreas do conhecimento pela 

temática da violência escolar, principalmente na área de saúde, como já suspeitávamos.  

Este aspecto se estabelece em conformidade com o dados do Quadro 04 (abaixo), que 

aponta para um grande influência da Organização Mundial de Saúde (OMS) na construção de 

uma concepção de violência nos estudos analisados. A entidade internacional trabalha com uma 

concepção de violência que a considera um problema de saúde pública, uma vez que, esta se 

desdobra nos indivíduos e na coletividade gerando efeitos no setor de saúde (Organização 

Mundial de Saúde, 2002). Dessa forma, a OMS também desenvolve a perspectiva de prevenção 

da violência. Prevenção esta que aparenta não se comprometer com a qualidade de vida das 

pessoas mas, sim, com os gastos e prejuízos que isto gera ao processo de circulação do grande 

capital, pois,  

Apesar da dificuldade em se obter estimativas precisas, o custo da violência se 

traduz em bilhões de dólares americanos em gastos anuais com assistência à saúde 
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no mundo todo e, no caso das economias nacionais, mais alguns bilhões em 

termos de dias de trabalho perdidos, aplicação das leis e perdas em investimentos 

(Organização Mundial de Saúde, 2002, p.03). 

Os princípios expressos na noção que a OMS elabora sobre a violência, influenciam as 

concepções de violência de várias pesquisas analisadas no levantamento. Numa perspectiva de 

que é possível evitá-la, assim como, ocorreu em várias crises sanitárias pelas quais a 

humanidade já passou (Organização Mundial de Saúde, 2002), ou seja, uma visão de mundo 

baseada na supremacia do biológico em detrimento dos aspectos sociais, culturais, econômicos, 

etc., que constituem o ser humano e a realidade.  

Tal concepção não evidencia outros determinantes do problema da violência. Ou seja, 

nesta perspectiva, acredita-se que é possível tratar o complexo e histórico problema da 

violência como se esta fosse uma patologia. Deste modo, ao definir as tipologias de violência 

este aspecto se evidencia, pois, a Organização Mundial de Saúde (2002), destaca que existem 

três tipos de violência: violência dirigida a si mesmo (autoinfligida), violência interpessoal e 

violência coletiva. As duas primeiras recaem em ações individualizadas, visto que não 

expressam as condições reais objetivas e subjetivas que levam os sujeitos a cometer tal ato, 

exprimindo uma realidade na qual o sujeito age isoladamente.  

A violência auto-infligida é subdividida em comportamento suicida e auto-abuso. 

O primeiro inclui pensamentos suicidas, tentativas de suicídio – também 

chamados de "parassuicídio" ou "autolesão deliberada" em alguns países – e 

suicídios completados. O auto-abuso, por outro lado, inclui atos como a 

automutilação. A violência interpessoal é dividida em duas subcategorias: 

violência da família e de parceiro(a) íntimo(a) – ou seja, violência que ocorre em 

grande parte entre os membros da família e parceiros íntimos, normalmente, mas 

não exclusivamente, dentro de casa. Violência comunitária – violência que ocorre 

entre pessoas sem laços de parentesco (consangüíneo ou não), e que podem 

conhecer-se (conhecidos) ou não (estranhos), geralmente fora de casa. O primeiro 

grupo inclui formas de violência, tais como abuso infantil, violência praticada por 

parceiro íntimo e abuso contra os idosos. O segundo grupo inclui violência 

juvenil, atos aleatórios de violência, estupro ou ataque sexual por estranhos, bem 

como a violência em grupos institucionais, tais como escolas, locais de trabalho, 

prisões e asilos (Organização Mundial de Saúde, 2002, p.06).   

 Nestes dois tipos o conceito de violência é muito bem definido, no entanto, os sujeitos 

aparentam praticar a violência por conta própria, como por exemplo no caso do suicídio, em 

que se compreende que a decisão aparenta ser individual e pode-se considerar, até mesmo como 

um ato egoísta. Porém, é preciso considerar maiores determinações para que se compreenda o 

caminho que foi percorrido na relação entre o sujeito e o contexto em que ele vive, que acaba 

por culminar em tal decisão. Assim como, Marx (2006) destaca a passagem de Peuchet, chefe 
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de polícia de Paris, na primeira metade do século XIX, ao discutir sobre os casos de suicídios 

naquela cidade.  

[...] está na natureza de nossa sociedade gerar muitos suicídios, ao passo que os 

tártaros não se suicidam. As sociedades não geram todas, portanto, os mesmos 

produtos; é o que precisamos ter em mente para trabalharmos na reforma de nossa 

sociedade e permitir-lhe que se eleve a um patamar mais alto (Marx, 2006, p.25). 

 Ou seja, existem condições reais que levam ao ato de violência, como no caso do 

suicídio ou de um ato praticado contra outra pessoa ou coletivo em que a violência se constitui 

a partir das contradições na relação entre sujeito e sociedade. O que demonstra que a concepção 

da OMS, bem como, os estudos que se basearam nela possuem certas limitações, pois, não 

avançam na compreensão da individualidade e das relações intersubjetivas desde a perspectiva 

da totalidade social. 

 Ao definir a “violência coletiva” percebe-se a mesma estratégia, só que em uma maior 

sofisticação metodológica, que, não obstante, nega as contradições do sistema. 

A violência coletiva é subdividida em violência social, política e econômica. 

Diferentemente das outras duas categorias, as subcategorias de violência coletiva 

sugerem a existência de motivos possíveis para a violência cometida pelos 

grandes grupos de pessoas ou pelos Estados. A violência coletiva cometida para 

seguir uma determinada agenda social inclui, por exemplo, crimes de ódio 

cometidos por grupos organizados, atos terroristas e violência de multidões. A 

violência política inclui guerras e conflitos de violência pertinentes, violência do 

Estado e atos semelhantes realizados por grupos maiores. A violência econômica 

inclui ataques de grupos maiores motivados pelo ganho econômico, tais como 

ataques realizados visando a interromper a atividade econômica, negar acesso a 

serviços essenciais ou criar segmentações e fragmentações econômicas. É claro 

que os atos cometidos por grupos maiores podem ter diversos motivos 

(Organização Mundial de Saúde, 2002, p.06). 

Nesta definição fica explícito que o combate à violência é possível ao se conciliar 

interesses de grupos isolados, que entram em conflito por determinadas questões. Desta 

maneira, fica ocultada a luta de classes, as opressões, explorações, submissões e subserviências 

que a classe dominadora impõe ao dominado, que expressam conflitos de interesses opostos, 

inconciliáveis e inerentes ao próprio sistema capitalista. Assim como as duas formas de 

violência anteriormente apresentadas, a nomeada “violência coletiva” culpabiliza coletivos, 

grupos ou nações que entram em conflitos por interesses que não seriam pertinentes à totalidade 

da vida em uma estrutura classista. E este tipo de análise é perceptível em vários estudos que, 

além de apresentarem uma concepção de violência baseada nestas premissas, apontam para um 

programa de prevenção ou combate a mesma nestes moldes.   
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Outro ponto que carece de reflexão, concerne aos aportes teóricos das pesquisas. À vista 

disto, ao analisarmos os trabalhos selecionados, os referencias flutuaram entre as seguintes 

linhas teórico-filosófico-metodológicas: materialismo histórico-dialético, concepções 

analíticas pós-modernas, sociologia da educação, psicanálise, fenomenologia, teoria crítica da 

escola de Frankfurt, teoria das representações sociais e positivismo. Dentre toda essa 

diversidade de fundamentações teóricas, encontramos cinco (05) estudos que se propuseram 

versar nos princípios do materialismo histórico-dialético: Rodrigues (2011), Sampaio (2019), 

J. P. Silva (2016), Silva et al. (2018) e Borges & Cecílio (2018).  O que representa 

aproximadamente 11% do total de trabalhos analisados. Dentro deste universo, os autores 

discutiram as seguintes temáticas: 

Quadro 03 – Estudos Científicos Marxistas/Temas 

Rodrigues (2011) Formação de professores no combate à 

violência escolar 

Sampaio (2019) Trabalho docente e suas contradições 

J. P. Silva (2016) Violência na educação infantil, na perspectiva 

da psicologia histórico-cultural 

Silva et al. (2018) Precariedade e violência no trabalho docente 

e seus desdobramentos na subjetividade 

Borges & Cecílio 

(2018) 

Trabalho docente no Brasil 

                                                                                         Fonte: Elaboração do autor 

A partir destes trabalhos marxistas selecionados e destacados no Quadro 03, 

aprofundando nossos estudos no recorte teórico-metodológico mencionado, observamos uma 

incoerência que pode comprometer e fragilizar determinado estudo em relação aos fundamentos 

que um destes estudos propôs desenvolver. É o que pudemos observar na pesquisa de Borges 

& Cecílio (2018) em que, segundo os autores, durante o desenvolvimento dos procedimentos 

metodológicos do trabalho foi necessário articular os princípios do materialismo histórico-

dialético com os postulados do positivismo. Como podemos verificar na passagem em destaque,  

Os critérios para a escolha das correntes histórico‐filosóficas positivismo e 

materialismo dialético histórico abordadas sucintamente se deveram ao fato do 

positivismo ter prevalecido durante os séculos XIX e XX e, ainda, ser uma opção 

em diversos segmentos do conhecimento, especialmente no campo das exatas e 

da saúde, em especial nos cursos que preparam os profissionais para atuar nas 

referidas áreas. Quanto à opção pelo materialismo dialético histórico como 

recurso para entender e explicar os fenômenos sociais, ela se deu por compreender 

que “parte da produção social da vida humana em sociedade e contextualizada 

historicamente” (Marx, 1979 como citado em Ciavatta, 2015, p. 23), favorece a 

leitura de complexas relações entre as partes e a totalidade e suas implicações na 

causalidade e expressões dos acontecimentos sociais (Borges & Cecílio, 2018, 

p.182). 
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 Ao situar estas duas correntes como se uma completasse a outra, Borges & Cecílio 

(2018), negam a potencialidade de desenvolvimento de um estudo genuinamente marxiano ou 

marxista, o que situaria seu estudo numa perspectiva de pluralismo metodológico, que 

comumente afirma que o marxismo não é suficiente para compreender certas categorias 

analíticas, daí a necessidade de uma suposta fusão com outras teorias no sentido de 

complementação.  

As bases teóricas, filosóficas e metodológicas que deram origem a estas duas correntes 

de pensamento são categoricamente distintas e culminam com um processo de ruptura e 

indissociabilidade plena. O positivismo carrega consigo o princípio de manutenção da ordem 

social, numa perspectiva de que a sociedade é um organismo que precisa se manter estrutural e 

hierarquicamente estável para atingir o progresso e, desta forma, todos os indivíduos teriam a 

sua importância regulada para o pleno funcionamento do sistema social e precisam cumprir sua 

função pré-determinada. Por outro lado, o materialismo histórico-dialético, entre outros 

aspectos, compreende a sociedade a partir das classes sociais em pleno e ininterrupto confronto, 

afirmando que o motor da história é a luta de classes, portanto, a história das sociedades é a 

história da luta de classes (Marx & Engels, 2000). Deste modo, temos duas concepções de 

história divergentes que fundamentam estas correntes de pensamento e suas análises sociais. A 

primeira inviabiliza a transformação social e a outra se nutre e busca a mudança radical de um 

modelo de sociedade que tem como base o próprio conflito, insuperável, das classes sociais e 

contradições estruturantes da realidade. Como afirmou, Netto (2011), o método marxiano 

possui “razões ideopolíticas” que estão relacionadas a um processo revolucionário. Por 

conseguinte, pode-se afirmar que metodologicamente o marxismo parte de uma controvérsia 

em relação aos modelos explicativos do século XIX, que foi o momento em que grandes 

perguntas e análises de grande porte surgem para explicar as transformações sociais provocadas 

pelo desenvolvimento do capitalismo. Este antagonismo se posiciona no campo 

epistemológico, político, histórico, de compreensão de mundo, de homem, se fundamentando 

na práxis. 

O próprio Engels (2015), ainda no século XIX, ao debater as teses do Sr. Eugen Düring, 

elabora e apresenta sua concepção de violência, rompendo com uma perspectiva de história 

positivista. Para Düring, a violência, assim como toda a história partiria dos atos políticos, 

fundamentado na ideia de que a história é feita a partir de ações políticas, principalmente dos 

grandes personagens da história, negando assim, o papel da luta de classes, das contradições e 

de outros fatores que determinam a realidade, “como uma rica totalidade de muitas 

determinações e relações” (Marx, 2011). 
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 Outro aspecto que diverge positivismo e materialismo histórico-dialético, diz respeito 

ao ponto de partida da análise, enquanto o positivismo parte do método, ou seja, é o método 

que determina a análise do objeto. No materialismo marxiano, são as determinações do objeto 

que estruturam a forma analítica do método, em um movimento em que objeto e método se 

desenvolvem mutuamente.  

Segundo Vygotski (2012), que desenvolveu o materialismo histórico-dialético no 

campo da psicologia, ao apresentar a sua maneira de analisar o desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores, a partir dos seus fundamentos e princípios, afirma que 

[...] en este caso la investigación se diferencia substancialmente de aquellas 

formas en las que el estúdio simplemente aplica a las nuevas áreas los métodos ya 

elaborados y estabelecidos en la ciencia.   

Es ésta una diferencia que puede compararse con la que existe entre las ecuaciones 

con una o dos incógnitas. La investigación que nosotros entendemos es siempre 

una ecuación con dos incógnitas. La elaboración del problema y del método se 

desarollan conjuntamente, aunque no de un modo paralelo. La búsqueda del 

método se convierte en una de las tareas de mayor importancia de la investigación. 

El método, en este caso, es al mismo tempo premissa y producto, herramienta y 

resultado de investigación (Vygotski, 2012, p.47).2 

 Deste modo, quando se aprofunda nos estudos marxianos e marxistas, se torna mais 

evidente que positivismo e materialismo histórico-dialético são métodos incongruentes, que 

caminham em direções opostas, portanto, não podem participar conjuntamente em um mesmo 

estudo acadêmico, sob o risco de se incorrer em uma inconsistência teórico-metodológica.     

 Outro trabalho que nos chamou a atenção, ainda dentro da proposição do Quadro 03, é 

o estudo de J. P. Silva (2016), que desenvolveu uma pesquisa relacionando violência e educação 

infantil, se destacando com o protagonismo de ser o único trabalho de todo o levantamento que 

estabeleceu esta relação. E ainda, ganhou destaque ao desenvolver o seu estudo tomando como 

base os fundamentos da psicologia histórico-cultural, articulado aos princípios do materialismo 

histórico-dialético, sendo que, segundo Duarte (2006), os estudos pedagógicos a partir do final 

do século XX tenderam a desvincular os fundamentos da psicologia histórico-cultural 

(especificamente a obra de Vygotski) do seu caráter marxista, numa estratégia ideológica de 

apropriação das ideias do autor e incorporação do seu pensamento ao ideário neoliberal e pós-

moderno no campo da educação. Fato este que se verifica em outro estudo do levantamento, 

                                                             
2 [...] neste caso a investigação se diferencia substancialmente daquelas formas em que o estudo simplesmente 

aplica às novas áreas os métodos já elaborados e estabelecidos na ciência. 

Esta é uma diferença que pode se comparar com a que existe entre as equações com uma ou duas incógnitas. A 

investigação que nós entendemos é sempre uma equação com duas incógnitas. A elaboração do problema e o 

método se desenvolvem conjuntamente, ainda que, não de modo paralelo. A procura pelo método se converte em 

uma das tarefas de maior importância da investigação. O método, neste caso, é ao mesmo tempo premissa e 

produto, ferramenta e resultado de investigação (Tradução nossa).  
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em que, Rezende (2015) articula a Psicologia Histórico-cultural com a Teoria das 

Representações Sociais, teoria esta, que parte do positivismo de Émile Durkheim em 

aproximação com a psicanálise, Piaget e, até mesmo, Vygotski, como afirma Rocha (2014, 

p.52),  

Inicialmente, as representações sociais, como foram estudadas por Durkheim 

(1978), chamaram-se representações coletivas, o que serviu como elemento 

básico para elaborar uma teoria da religião, da magia e do pensamento mítico. 

Contribuíram, ainda, para a criação da teoria das representações sociais, a teoria 

da linguagem, de Saussure, a teoria das representações infantis, de Piaget, e a 

teoria do desenvolvimento cultural, de Vigotsky. 

 Diante deste ‘quiproquó’ teórico-metodológico, ao que tudo indica, quando se opta por 

este tipo de sincretismo é tendencial incorrer em inconsistências que ocasionam prejuízos aos 

resultados da pesquisa e principalmente uma desvirtuação das bases teóricas que fundamentam 

determinada corrente de pensamento que, como Duarte (2006) apontou, podem contribuir 

diretamente para a manutenção da hegemonia burguesa no campo da psicologia e da educação. 

No caso do pensamento vygotskiano, acabaria por retirar do seu caráter a postura anticapitalista, 

no sentido de superação deste modelo e construção de uma nova sociedade pautada nos 

princípios do comunismo. Desta maneira, um dos elementos que devem ser evidenciados em 

um estudo que se pauta nos princípios do materialismo histórico-dialético é que “[...] vivemos 

em uma sociedade capitalista, produtora de mercadorias, universalizadora do valor de troca e 

da empiria fetichizada; enfim numa sociedade alienada e alienante, que precisa ser superada” 

(Martins, 2019, p.35).     

Além destes referencias descritos acima, observou-se que o montante dos estudos 

levantados, basearam suas concepções de violência, na grande maioria das vezes, em autores 

como Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Hannah Arendt, Marilena Chauí, Slavoj Zizek, Maria 

Célia de Souza Minayo e OMS (Organização Mundial de Saúde). Outra caraterística marcante 

nestes estudos é a frequência de autores como Miriam Abramovay, Escola Francesa (Bernard 

Charlot, Éric Debarbieux e Catherine Blaya), e da UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura)3 na fundamentação da concepção de violência escolar. 

Sendo que em alguns casos, estas concepções foram apresentadas isoladas e em outras 

articuladas. A frequência destes pensadores nos estudos levantados ficaram assim: 

 

Quadro 04 – Concepções de violência citadas nos estudos do levantamento 

                                                             
3 Ressaltando que existe uma relação direta entre as concepções de violência de Miriam Abramovay e a UNESCO, 

que será apresentada em outro capítulo deste estudo.   
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Autores  Nº de vezes em que foram citados no 

levantamento  

Pierre Bourdieu 17 estudos 

Michel Foucault 06 estudos 

Hannah Arendt 07 estudos 

Marilena Chauí 02 estudos 

Slavoj Zizek 02 estudos 

Maria Cecília de Souza Minayo 10 estudos 

OMS 13 estudos 

Concepções de violência escolar 

Miriam Abramovay 28 estudos 

UNESCO 06 estudos 

Escola Francesa 27 estudos 
Fonte: Elaboração do autor 

A partir dos dados apresentados no Quadro 04, é perceptível uma grande influência dos 

estudos do sociólogo francês Pierre Bourdieu na educação, principalmente, quando se analisa 

a questão da violência. Bourdieu (1989), apresentou o seu complexo conceito de poder 

simbólico, que ao nosso modo de ver sincretiza as ideias dos clássicos da sociologia como 

Durkheim, Weber e Marx, e o definiu como “esse poder invisível o qual só pode ser exercido 

com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem” (Bourdieu, 1980, p.07). Para Bourdieu (1986), a sociedade seria composta por 

sistemas simbólicos como a arte, a língua, a religião, a ciência, etc. que acabariam por construir 

instrumentos de conhecimento que estruturam um consenso silencioso e violento diante da 

disputa política entre as classes sociais. 

Este conceito de Bourdieu é bem coerente com o contexto apontado anteriormente por 

Duarte (2006), já que, o mesmo amenizaria o debate e retiraria de cena um pensamento crítico 

que vislumbre um processo de ruptura com o sistema vigente. Talvez por essa razão, ao invés 

de prevalecer o conceito de “violência simbólica”, estes estudos poderiam estabelecer uma 

relação com a concepção de ideologia4 em Marx & Engels (2007), que abarcaria, e se sobreporia 

à “violência simbólica” considerando, entre outros aspectos, a superação do sistema de 

dominação estabelecido. Apesar de reconhecermos a importância do conceito de “violência 

simbólica”, acredita-se que ela oculta outros aspectos da realidade que entendemos ter uma base 

                                                             
4 Os pensadores Marx e Engels, em seus estudos, ao longo de suas vidas, desenvolveram uma concepção de 

ideologia partindo da sua relação com o conceito de ciência, na qual, esta, ao contrário da ideologia, seria a 

responsável por apanhar o desenvolvimento histórico da realidade, seus nexos causais, tendências de 

desenvolvimento, o que seria do presente que é do passado, contradições, etc., apresentando-a como ela realmente 

é. No sentido de que não seria uma opção teórica, mas sim uma possibilidade plena de conhecimento. Neste 

contexto, a ideologia seria a forma de visão de mundo da classe dominante, que não se coadunaria com a ciência, 

apresentando a realidade como ela aparenta, podendo ser caracterizada como falsa ou invertida, contribuindo 

assim, para que seus interesses se apresentem como interesse de todas as classes sociais. 



  

40 
 

 

material nas relações sociais concretas. Por isto, compreende-se e se justifica esta 

preponderância de referências e citações aos estudos dos Pierre Bourdieu apontados no 

levantamento. Pois, sua análise não tenciona a necessidade de transformação social da 

realidade, como já destacaram Duarte (2006) e Martins (2019), corroborando assim, para o 

estabelecimento do processo hegemônico da ideologia burguesa em vários setores sociais, 

dentre eles a educação.  

 Este destaque do pensamento de Bourdieu, também se relaciona diretamente com as 

concepções de violência escolar destacas, no Quadro 04, que apresentaram um predomínio das 

ideias dos Sociólogos Franceses, que se representa em Charlot (2002), ao chamar a atenção para 

três tipos de violência: da escola, na escola e à escola. A partir disto, esta proposta de formas 

de violência interage com a violência simbólica de Bourdieu, quando Charlot (2002) destaca a 

“violência da escola” que seriam os atos praticados pela instituição escolar contra os estudantes, 

que, devido ao engessamento de sua hierarquia organizacional, acabaria por se impor diante 

dos alunos através de normas, condutas e até mesmo autoritarismo por parte de professores e 

funcionários de determinada unidade escolar.  

Nesta perspectiva, as concepções de violência escolar de Miriam Abramovay, UNESCO 

e Sociólogos Franceses se articulam à violência simbólica apontada por Bourdieu em vários 

estudos como Santana (2014), Bonneau (2012), Santos (2017), entre outros, constituindo um 

montante de 23 pesquisas, ou seja, mais de 50% do total dos estudos analisados no 

levantamento, em que estas ideias de violência escolar estão articuladas e intercruzadas pela 

lógica da “Cultura de Paz”.5  

A ideia de “cultura de paz” está presente em cerca de 66% dos estudos. Portanto, no 

levantamento como um todo, pode-se afirmar que as concepções de violência apresentadas são 

muito parecidas em praticamente todos os estudos, bem como, a sua possível forma de 

superação, no caso a “Cultura de Paz”, pois, os estudos investigados sofrem uma grande 

influência das opções teórico-analíticas destacadas acima.   

Outro ponto que chamou a atenção no levantamento foram os tipos de violência escolar 

apresentadas nos estudos investigados. Segundo Sposito (2001), em um levantamento sobre a 

temática, evidenciou-se que a partir dos anos 1980 passou-se a ocorrer, com mais frequência, 

pesquisas sobre o tema e os tipos de violência mais comuns apresentadas nos estudos, foram: 

violência patrimonial (furtos e depredações) e interpessoal (conflitos entre professores e 

alunos). Em nossa investigação, percebeu-se que o foco do debate passou a destacar outros tipos 

                                                             
5 Sobre a “Cultura de Paz” em um capítulo específico buscaremos desvelar a sua real constituição e proposta para 

o combate à violência. 
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de ocorrência. Apesar de ainda prevalecer nas pesquisas a violência interpessoal, que foi citada 

em 28 trabalhos acadêmicos, em nosso levantamento observou-se as seguintes modalidades, 

que apontam para uma nova tendência dos estudos na última década: violência física (12 

estudos), psicológica (04 estudos), Bullying (22 estudos), família (30 estudos)6, intensificação 

do trabalho docente/adoecimento (10 estudos), assédio moral (03 estudos), patrimonial (03 

estudos), sexual (01 estudo), armas de fogo ou branca (02 estudos), tráfico de drogas (03 

estudos), assaltos (01 estudo), falta de estrutura (05 estudos) e programas de enfrentamento à 

violência (09 estudos). 

A partir destes dados verifica-se que houve uma grande diversificação do que passou a 

ser caracterizado como violência nos estudos levantados na última década, em que se destacam 

o bullying, a família, a intensificação do trabalho docente/adoecimento e os programas de 

enfrentamento à violência nas escolas. Este último elemento já nos situa em um novo contexto 

em que a violência já aparenta ser um problema que se intensificou no cotidiano da escola, pois 

estudos como o de Castro (2013), Rodrigues (2011), Martins (2010), O’Reilly (2011), entre 

outros, já chamavam a atenção para a questão, apontando para a necessidade de se preparar os 

docentes por meio de formação inicial e formação continuada no combate à violência escolar. 

Fato que evidência a violência escolar como grande problema da educação contemporânea, bem 

como, a forma como ela é entendida.    

 Os dados apresentados acima se mostram, ainda, coerentes, na sua relação com as 

informações do Gráfico 05, que aponta para uma perspectiva de problemas do campo da 

educação, investigados na área da saúde, como medicina, enfermagem, saúde coletiva, etc., 

pois, como pudemos verificar, passou-se a considerar como violência situações que se 

desdobram no processo de adoecimento dos docentes. Dados estes que podem estar 

relacionados à intensificação do trabalho docente nos últimos anos. 

O estudo de Teixeira (2018) corrobora com essa tendência, quando destaca uma 

pesquisa realizada com mais de 5 mil docentes em que cerca de 66% já se afastaram do trabalho 

por questão de saúde. Neste estudo as patologias mais comuns foram: “[...] ansiedade, que afeta 

68% dos educadores; estresse e dores de cabeça (63%); insônia (39%); dores nos membros 

(38%) e alergias (38%). Além disso, 28% deles afirmaram que sofrem ou já sofreram de 

depressão” (Teixeira, 2018, 16 de agosto). Deste total de entrevistados na pesquisa, 87% 

afirmam que os afastamentos se deram pela intensificação do trabalho (Teixeira, 2018). Nas 

                                                             
6 Os casos de violência escolar que envolvem a família estão relacionadas à violência que estudantes sofrem em 

casa e reverbera na escola, ou violência praticada por familiares na escola, seja a outros estudantes, pais, 

professores ou funcionários. 
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condições em que são exercidas as atividades laborais na atualidade, em que estão articuladas 

a uma série de fatores pertinentes à organização do trabalho como um todo “as consequências 

transparecem no sofrimento e na doença, de natureza e gravidade diferenciadas” (Jacques, 

2010, p.314). 

 Também merece destaque a forma de violência expressa no bullying7, apresentada nas 

pesquisas, o que reflete a realidade do contexto nacional. Segundo Favero (2019), o Brasil é o 

segundo no ranking mundial em prática desta modalidade de violência e 51% dos casos ocorrem 

no ambiente escolar. De acordo com Bandeira e Hurtz (2012), os professores dificilmente 

poderiam ser acometidos por bullying, já que, o fenômeno se constituiria em um 

comportamento agressivo entre pares, no entanto, D’Agostini (2019), afirma que  

Professores podem sofrer bullying em sala de aula por meio de comportamentos 

disruptivos ou ridicularização dos alunos, por meio de boatos espalhados entre a 

comunidade escolar e, também, via cyberbullying com o aumento da 

popularidade das mídias sociais. Além disso, podem sofrer esse tipo de violência 

por meio dos pais dos alunos, e até mesmo de colegas de trabalho (D’Agostini, 

2019, paginação irregular). 

Portanto, é fácil concordar com o que foi afirmado acima, pois, estes eventos violentos 

contra professores são recorrentes no cotidiano da educação brasileira, demonstrando que os 

estudos acadêmicos vêm refletindo o cotidiano das escolas na atualidade, neste aspecto.   

 No entanto, a forma como vem sendo debatida a violência escolar nos estudos da última 

década, têm apresentado alguns reducionismos analíticos que limitam a capacidade de 

apreensão do fenômeno em sua complexidade e totalidade. Estas limitações resultam na crença 

que está presente em vários estudos do levantamento como em Rodrigues (2011), Rezende 

(2015), Martins, (2010), O’Reilly (2011), Costa, Rodrigues, Netto, Santos & Tatagiba (2013), 

Assis et al., (2010), etc., de que a própria escola pode criar mecanismos efetivos para acabar ou 

prevenir a violência, a partir da formação continuada dos professores. Portanto, o relativismo 

sobre a violência na escola acaba dominando as pesquisas, como se determinada expressão da 

violência fosse característica, única e exclusiva, de uma comunidade escolar específica. Nega-

se, assim, todo o contexto que compreende a educação, as políticas públicas, o fato de que a 

escola, muitas vezes se caracteriza por ser um local de trabalho extremamente precarizado, e 

até mesmo, o papel da escola na sociedade capitalista, principalmente, no caso da escola 

                                                             
7 Bandeira e Hurtz (2012), conceituam o bullying como sendo “uma subcategoria do comportamento agressivo 

que ocorre entre os pares (Olweus, 1993). Constitui-se num relacionamento interpessoal caracterizado por um 

desequilíbrio de forças, o que pode ocorrer de várias maneiras: o alvo da agressão pode ser fisicamente mais fraco, 

ou pode perceber-se como sendo física ou mentalmente mais fraco que o perpetrador” (Bandeira e Hurtz, 2012, 

p.36).  
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pública. Os estudos pautados nesta concepção também negligenciam um fator fundamental, que 

é o violento processo de exploração e dominação ao qual os docentes estão submetidos, que 

seria a forma de trabalho matizada pelo assalariamento, ou seja, o trabalho em si na sociedade 

do capital externaliza e internaliza a própria violência que está na sua forma ser. 

 A partir dos dados deste levantamento, podemos balizar algumas informações que 

podem ser fundamentais para o desenvolvimento deste estudo, pois, elas apontam para uma 

possível especificidade da violência escolar, considerando que a forma como ela se apresenta, 

bem como, a maneira como ela é entendida pode dizer algo sobre o seu modo ser, como se 

estrutura, como aparenta, o que ela não é, suas contradições, determinações e relações. O 

primeiro aspecto que merece destaque é a forte presença de concepções de violência elaboradas 

por instituições internacionais como a UNESCO e a OMS que entendem a violência como um 

elemento que se desenvolve a partir de atitudes ou decisões de indivíduos isolados, o que pode 

recair em uma concepção liberal. Aliado a este aspecto observa-se a perspectiva da “cultura de 

paz”, que se desdobra na ideia de que a violência na escola pode ser combatida a partir de 

projetos pedagógicos, incluindo a formação de professores, daí a noção de violência escolar 

como sendo uma violência específica.  

Um segundo ponto é o tipo de violência analisada nos estudos, sendo que, apesar de 

muitos trabalhos científicos terem dado destaque para o fenômeno do bullying, em quase todas 

as pesquisas chamou-se a atenção para a violência física, principalmente a partir da relação 

aluno x professor e aluno x aluno, como se a violência escolar se pautasse apenas nestas 

relações.  

Os pontos supracitados expressam a problemática de negar a escola como local de 

trabalho, pois não evidenciam a exploração do trabalhador e nem os desdobramentos deste 

processo na vida do professor, como procuramos expor na sequência desse trabalho.  

Um terceiro ponto seria a maneira como é visto o problema, que apresenta aspectos 

internos e externos inerentes à escola, como a pobreza, a família “desestruturada”, a 

agressividade, a violência nas proximidades da escola, a estrutura física e organizacional, mas 

não destacando que a escola é fundada em uma estrutura social extremamente violenta. A partir 

disto, vislumbrou-se, ainda mais, a necessidade de desenvolver esta pesquisa, no sentido de 

desvelar alguns elementos que não estão sendo explorados, pois, não houve o debate que 

estamos propondo desenvolver neste estudo sobre o processo de violência que tipificamos aos 

docentes que se posicionam pedagogicamente, bem como, seus desdobramentos na 

subjetividade destes trabalhadores. Ao contrário do que foi feito nos estudos analisados, 

partiremos da perspectiva de que a violência do capitalismo é sistêmica. Para tanto, anuncia-se 
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que no próximo capítulo, apresentaremos alguns momentos de expressão desta, para além da 

escola para despois retomarmos os seus desdobramentos na educação. 
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Capítulo 2 – Determinações histórico-sociais da violência: entre a materialidade das 

relações sociais e os processos de subjetivação 

 

Esta parte do estudo tem como objetivo central de apresentar nossa concepção de 

violência e de subjetividade. Para tanto, inicia-se apresentando como a violência está imersa 

em nossa sociedade e como ela é percebida, destacando o papel da mídia na construção de um 

imaginário do que vem a ser a violência, entendendo-se que através da espetacularização ela 

corrobora e legitima as ações violentas perpetradas pelo capital.  

Com a exposição de números relativos à violência foi possível demonstrar o quanto é 

violenta a nossa sociedade e que esta violência incide também no trabalho dos professores.  

No decorrer do capítulo desenvolveu-se um discussão com estudiosos que se 

debruçaram sobre a questão da violência como Marilena Chauí, Slavoj Zizek, Walter Benjamin, 

Byung Chul Han e Martín-Baró, onde cada um, ao seu modo, ajudou a fundamentar a nossa 

concepção de violência. 

Em seguida, demonstrou-se a partir das análises de Marx, Engels e outros pensadores 

marxistas, como a forma de ser do capital se fundou e se desenvolveu a partir da violência, 

considerando que a forma como a violência se apresenta, muitas vezes não expressa as suas 

multideterminações, evidenciando apenas o que é suficiente para a manutenção do modelo 

social. Posteriormente, demostrou-se que a violência no âmbito do capitalismo se objetifica e 

subjetifica em acidentes, adoecimentos, mortes, escravidão, assédios e desemprego, tendo como 

consequência implicações na subjetividade do trabalhador. 

 

 

 2.1 A Representação da Violência no Cotidiano. 

Os eventos e fatos considerados violentos já viraram rotina no nosso dia a dia. Devido 

a isto, entre outros fatores, é muito difícil expressar a ideia sobre o que seja a violência, 

principalmente, quando se considera a forma como ela se apresenta. Muitas vezes, pelo fato de 

seu aspecto corriqueiro, a violência acaba passando despercebida, normalizada, naturalizada e 

banalizada. Neste contexto, o que se manifesta a todo momento é o líder indígena assassinado 

por grileiros, mulheres violentadas, repressão policial na periferia, extermínio dos negros, 

atuação de grupos milicianos, brigas entre alunos na porta da escola e por aí os diferentes 

sujeitos e agrupamentos sociais produzem percepções e representações sobre nossas 
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experiências em relação ao cotidiano violento do capitalismo tardio pandêmico8 (Antunes, 

2020).  

Apesar desta nossa proximidade com o fenômeno, poucas são as oportunidades em que 

se aprofunda a discussão sobre o tema, desvelando suas características, fundamentos, relações, 

nexos causais e determinantes, principalmente nos dias atuais, em que, vários fenômenos 

podem ser considerados violentos e outros, que o são de fato, acabam passando despercebidos 

ou mesmo escamoteados. Como por exemplo, um vidraça de uma agência bancária que é 

quebrada em uma manifestação ser vista como crime, vandalismo, ato que mereça determinado 

tipo de punição, ao mesmo tempo em que o próprio banco, em uma ato de reintegração de posse 

coloca uma família para fora de sua casa por que não teve condições de pagar a prestação 

habitacional. 

Assim sendo, compreende-se que, ao imergir neste objeto de análise, parte-se de uma 

estrutura social, em que o real se apresenta e se organiza de maneira a ocultar a essência da 

realidade. Partindo deste pressuposto, acredita-se na coerência de um proceder científico, 

pautado em uma “totalidade rica de muitas determinações e relações” (Marx, 2011, p.54), na 

historicidade e na ontologia, que possibilite a constituição de uma epistemologia que procure 

elucidar a trama que apresenta a realidade de uma maneira em que o real transparece de forma 

invertida ou desconfigurada, influenciando, assim, todas as esferas da vida. Esta forma aparente 

do real faz com que a realidade objetiva, em determinadas condições históricas apresente, entre 

outros aspectos, as relações sociais de maneira fetichizadas ou reificadas. Portanto, falsas, mas 

reais.  

Ao conceber estas premissas, parte-se do concreto, considerando que este, seja uma 

síntese de múltiplas determinações, “[...] unidade da diversidade. Por essa razão, a realidade 

objetiva aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, não como ponto de 

partida [...]” (Marx, 2011, p.54). Por conseguinte, ao tentar não incorrer em “robinsonadas”9 

analíticas, buscou-se trabalhar com uma concepção de ciência que parta do mais desenvolvido 

                                                             
8 Neste contexto, em que estas linhas estão sendo escritas, a banalização da violência faz com que ela se torne 

ainda mais imperceptível, já que, todas as tensões perpetradas pelo modo de vida desenvolvido pelo 

sociometabolismo do sistema capitalista são escancaradas e legitimadas, em nome da máxima de que a economia 

não pode parar. Sendo assim, a partir de um olhar mais atencioso, as desumanidades que nos deparamos neste 

momento só encontram ressonância no capitalismo do século XIX. Ou seja, um período em que todo processo 

violento de exploração do capital é amplamente escancarado.   
9 Nas críticas proferidas por Marx e Engels a seus adversários, seja no campo da filosofia ou da economia política, 

a expressão “robinsonada” é usada em várias obras, no sentido de dizer que eles estão desenvolvendo análises 

equivocadas, que não compreenderiam a realidade como ela é, que estavam incorrendo em idealismo, na 

perspectiva de a realidade só existir na cabeça dos indivíduos, ou seja, não condiz com a realidade objetiva.  
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para o menos desenvolvido10, que não opere com soma de partes, com simplismos de causa e 

efeito, com sujeitos isolados e independentes, visando o compromisso com a práxis histórica. 

Visto que, exatamente no momento em que se exalta o indivíduo fora da coletividade, “é 

justamente a época das relações sociais (universais desde esse ponto vista) mais desenvolvida 

até o presente” (Marx, 2011, p. 40). 

Sendo assim, observando os eventos pelos quais transitou a humanidade até os dias 

atuais, pode-se concordar que existe uma relação quase que intrínseca entre o fenômeno da 

violência e os seres humanos, pois, ela está presente hoje e percorreu um grande período da 

história da humanidade. Desta maneira, umas das frentes de investigação desta pesquisa, 

caminha no sentido de verificar o que é do passado que está no presente ou vice-versa, em 

relação à violência.  

Concordando com essa premissa, basta olhar para os livros que tratam da nossa história 

até o momento que encontra-se facilmente o seu uso, seja como forma de opressão e imposição 

por parte de grupos dominantes, ou mesmo, como forma de resistência dos dominados 

especificamente na sua forma de coerção física, desde as sociedades antigas na Mesopotâmia e 

no Egito, passando pelas clássicas greco-romanas, na constituição do mundo medieval e sua 

crise, e da gênese do capitalismo até a nossa contemporaneidade. Nos deteremos um pouco 

mais neste último período histórico, já que o objeto deste estudo está imerso e é determinado 

por essas mesmas condições histórico-societárias. Nesta perspectiva, hipóteses sobre o tema 

vão surgindo, pois, ele transitou todo o percurso histórico da humanidade até aqui. Para 

compreender a violência na sua dinâmica, várias perguntas emergem deste processo, como, por 

exemplo, o que há da violência no seu passado que está no presente? A quem a violência 

privilegia? 

No que diz respeito ao Brasil, as situações de violência em um país como este são tão 

comuns na atualidade que já se tornaram banais. Inclusive, quem tem o privilégio de conhecer 

outras realidades pelo mundo, com dinâmicas menos agressivas, a primeira coisa que se 

compara é esta nossa relação com o cotidiano violento. No Brasil, além de você se deparar com 

situações de violência na sua casa, no seu bairro ou na sua cidade, existe todo um aparato 

jornalístico que se beneficia de páginas manchadas de sangue, marcadas por homicídios, 

latrocínios, agressões, estupros, atropelamentos, assaltos, entre outros.  

                                                             
10 Segundo Lukács (2013, p.43), ao vislumbrar desenvolver um estudo a partir do método marxiano, não se pode 

perder de vista que “a anatomia do homem fornece a chave para a anatomia do macaco e para o qual em estágio 

mais primitivo pode ser reconstruído – intelectualmente – a partir do estágio superior, de sua direção de 

desenvolvimento, das tendências de desenvolvimento”. 
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A partir do ponto de vista da psicologia social, de acordo com Santos (2009) e Batista 

(2009), ao debaterem sobre a relação: mídia, subjetividade e violência, Santos (2009), afirma 

que para se compreender esta complexa relação, deve-se partir do pressuposto de que o aparato 

midiático se encontra imerso em uma estrutura social que se submete aos interesses do capital. 

Segundo Santos (2009), considerando esta lógica, a espetacularização é o elemento que prende 

a atenção do futuro consumidor que passa a ser bombardeado por produtos e necessidades que 

são criadas. Para Santos (2009), este modo de se relacionar com as mercadorias vai incidir nas 

relações humanas, contribuindo para que estas ocorram de maneira rápida e descartável, assim 

como, as mercadorias. E a partir disto, outras formas de violência vão se estruturando, como 

por exemplo, o indivíduo que se “mata” de trabalhar para pagar a prestação de um determinado 

produto ou cometer crime para obter dinheiro para adquirir algo. Já para Batista (2009), a 

espetacularização teria um sentido de escamotear o verdadeiro sentido da violência, pois, da 

forma que é apresentada pela mídia que se sustenta deste viés, não aprofunda o debate e não 

demonstra suas contradições, portanto, não expressa as determinações fundamentais da 

realidade e, no caso brasileiro, contribui para a perpetuação da mentalidade colonial, na qual, o 

colonizador tinha total propriedade de decidir os rumos da vida do trabalhador. Portanto, ao se 

espetacularizar a violência sofrida pela classe trabalhadora, tem-se a reprodução desta perversa 

forma de dominação.  

A mesma mídia que exarceba o tema da violência, muitas vezes expõe a violência contra 

professores de maneira a legitimar a repressão do Estado contra os trabalhadores, como no caso 

dos professores do Paraná que em 29 de abril de 2015, foram massacrados pela polícia militar 

em um protesto contra as precárias condições de trabalho. Como se fosse uma operação de 

guerra, a polícia do Estado investiu contra os trabalhadores da educação, onde cerca de duzentos 

manifestantes ficaram feridos. 

Deste modo, o que não falta é pauta para essa temática e o público, aparentemente, se 

deleita com esse tipo de notícia. Inclusive, as manhãs, tardes e noites da TV aberta no Brasil, 

estão recheadas desta programação, seja no âmbito regional ou nacional, com altos índices de 

audiência.  

[...] trata-se de um conjunto de programas que dão extrema visibilidade à 

violência presente em nossa sociedade. Alguns dos programas mais 

característicos que seguem essa linha seriam, portanto, o Brasil Urgente, da Rede 

Bandeirantes, o Cidade Alerta e o Balanço Geral da Rede Record, e os extintos 

Repórter Cidadão da Rede TV! Linha Direta da Rede Globo, Cadeia Alborgheti, 

da TV Gazeta e Aqui Agora do SBT (Romão, 2013, p.32). 
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Nestes programas, apresentadores que mais parecem caricaturas (personagens 

grotescas), apresentam noticiários policiais permeados por discursos com bordões espetaculares 

e sensacionalistas, frequentemente propondo a resolução do dilema da violência com mais 

violência. O que balizaria estes jargões seria uma “cultura do medo” que foi construída na 

contemporaneidade.  

Segundo Oliveira (2016), este fato se dá porque construiu-se um mito da violência na 

perspectiva do senso comum que justifica a tomada de medidas restritivas de liberdade 

extremamente violentas, por parte do Estado. Neste contexto, podemos nos deparar no cotidiano 

com os seguintes axiomas: “Estamos em Guerra”, “Bandidos estão cada vez mais perigosos”, 

“A sociedade atual é mais insegura”, “A ampliação das penas reduz a violência”, “Jovens estão 

mais violentos”, “Os movimentos sociais são perigosos e violentos”, “Direitos humanos devem 

ser apenas para ‘humanos direitos’”, “Bandido bom é bandido morto”, “Temos que defender o 

homem de bem” (Oliveira, 2016, p.45). E desta forma o fenômeno vai se configurando na nossa 

realidade. Ao observarmos este contexto, começa a transparecer que em uma sociedade 

marcada pela violência é possível acompanhar seus rastros em amplos setores sociais, como no 

próprio meio jornalístico, entretenimento, esporte, religião, educação, etc., o que pode 

contribuir para uma certa naturalização da realidade e, consequentemente, da violência. 

Vale destacar que no último pleito eleitoral, caracterizado pela ascensão de uma onda 

conservadora no Brasil11, muitos candidatos fizeram campanha e foram eleitos a partir de 

discursos violentos de armar a sociedade, matar “bandidos”, inclusive o próprio presidente da 

república foi eleito utilizando-se deste recurso discursivo. E essa postura, ele já tinha antes de 

ser eleito, como aponta Severo (2019):  

Disse em público que preferia um filho morto do que um filho gay; Exortou o 

encarceramento e a morte de seu adversário de campanha; fez gestos simulando 

“fuzilar a petralhada” durante um comício. Seu símbolo de campanha foi a morte: 

o gesto apontando arma de fogo (paginação irregular). 

Ao que tudo indica, esta violência não fica só nos programas televisivos, nos discursos, 

pois, existem levantamentos que apontam o quanto é violenta a sociedade brasileira. O Brasil é 

um país que se localiza na região considerada a mais violenta do planeta, que é a América Latina 

                                                             
11 Segundo Cioccari e Persichetti (2019), o congresso brasileiro, bem como as assembleias estaduais, de 2014 para 

2018, caracterizou-se pela inserção de políticos com discursos conservadores, permeados por ódio aos seus 

opositores, bem como, a ideia de resolução prática do problema da violência, “houve aumento de 25% no número 

de ex-policiais eleitos como deputados estaduais ou federais. O Diap (Departamento Intersindical de Assessoria 

Parlamentar) mostra um aumento, na nova composição do Congresso Nacional, no número de parlamentares 

ligados a segmentos mais conservadores – entre eles, militares, policiais, religiosos e ruralistas. Esses 

parlamentares defenderam, em sua grande maioria, a revisão do Estatuto do Desarmamento, a redução da 

maioridade penal e a criação de leis mais rígidas para punir crimes” (Cioccari e Persichetti, 2019, p.202). 
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e, não por acaso, é o 9º colocado neste quesito12 em nível mundial. Para tentar compreender 

esta colocação basta levantar apenas a taxa de pessoas que perderam suas vidas por mortes 

violentas (homicídios, suicídios e acidente de trânsito) no país, em que os dados de 2018, 

apontam para um quantitativo equivalente a países que estão em estado de guerra (Folha de São 

Paulo, 2018). Segundo a mesma matéria, 553 mil pessoas tiveram suas vidas interrompidas por 

esses motivos nos últimos 11 anos, superando os 500 mil mortos da guerra da Síria nos últimos 

07 anos. O Atlas da Violência 2016, registrou uma elevação na taxa de homicídios no país, 

batendo um recorde com 62.517 mortes, o que caracteriza 30,3 mortes para cada 100 mil 

habitantes.  

Já o Atlas da Violência de 2020, apresenta uma queda nos números de mortes por 

motivos violentos. No entanto, o próprio documento destaca que alguns fatores podem 

contribuir para esta diminuição, entre eles está a elevação de não detecção das causas das mortes 

por parte do Estado, ou seja, nos últimos dois anos aumentou o número de pessoas que não 

tiveram as causas da morte registradas. Outro fator é a política manipulação ou não 

fornecimento da dados oferecidos pelas secretarias de segurança públicas dos estados 

federados. Inclusive o próprio estado de Goiás, desde o início de 2019, é o único ente que se 

nega a divulgar os dados relativos ao número de mortos pela polícia13. Estado este que possui 

uma taxa de homicídios de 38,6 a cada 100 mil habitantes, segundo dados do Atlas da Violência 

2020, bem acima da média nacional que foi 27,8.  

Até aqui, incialmente, falou-se de apenas um tipo de violência, tipicamente física. 

Outros tipos de violência são mais difíceis de se obter dados pois, muitas vezes, não são 

registradas nem classificadas como violência ou até são silenciadas. Só para se ter uma ideia da 

dimensão do problema, o Instituto Maria da Penha, a partir da Lei 11.340 de 07 de Agosto de 

2006, tipifica a violência contra a mulher em: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. 

Destes cinco tipos desdobra-se em 46 atos considerados, dentro destes parâmetros, como 

violentos, como por exemplo, “causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela 

goste”, “acusar a mulher de traição”, “desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir”, etc. E 

isto é apenas um exemplo, entre tantos, assim como, aqueles que dizem respeito à criança e aos 

adolescentes, aos idosos, à violência na escola que, na verdade, é um reflexo da que ocorre na 

sociedade.   

                                                             
12 Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (2019). 
13 O Estado de Goiás, desde o início não tem divulgado o número de pessoas mortas por violência policial e ainda 

se recusa a divulgar os dados atualizados de 2018 (G1, 2020). 
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Ainda no contexto da violência tipificada como física, outros eventos que colocam o 

Brasil no rol dos mais violentos estão relacionados à violência contra a mulher14, contra 

negros15, LGBTQ+16, política de encarceramento17, violência contra professores, entre outros. 

No que diz respeito à violência contra os professores, que é o recorte deste estudo, 

segundo D’Agostine (2019), o Brasil lidera o ranking mundial de agressão contra trabalhadores 

docentes. Essa realidade cresceu 73% no ano de 2018, no estado de São Paulo: “mais da metade 

dos docentes da rede estadual de ensino afirmaram já ter sofrido algum tipo de agressão, sendo 

a mais comum a agressão verbal (44%), seguida por discriminação (9%), bullying (8%), 

furto/roubo (6%), e agressão física (5%)” (D’Agostine, 2019, 05 de junho).  

Documentos e estudos produzidos pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, já vinham apontando para essa realidade no Brasil (UNESCO, 

2003), (UNESCO, 2002), (UNESCO, 2006) desde a década passada. No entanto, estas 

pesquisas explicitaram uma tendência para a violência que se limita, na maioria dos casos, na 

relação entre estudantes e professores. Deste modo, de acordo com o que conseguimos levantar 

até o momento, não obtivemos dados ou levantamentos que dizem respeito a professores que 

foram constrangidos, coagidos, tolhidos, agredidos (físico ou verbalmente), ameaçados, 

assediados, ou seja, violentados por se posicionarem pedagógica e politicamente.  

Assim sendo, ao que tudo indica, não existem dados ou levantamentos que apresentam 

esta realidade da docência no Brasil. Neste caso, como é mais comum, a violência sofrida por 

estes docentes partiria de superiores, de pais, policiais, ou medidas via política de Estado18. Este 

tipo de violência tem se tornado comum nos últimos anos (Esquerda Diário, 2018), (Betim, 

2019), (Dip, 2016), (Pombo, 2019), (Caldas, 2019), (Oliveto, 2019), (Batista, 2019), 

principalmente, após a campanha e eleição do atual presidente da república19. 

É o que nos apresenta o relato de uma professora da rede pública estadual do Rio de 

Janeiro que, ao sofrer perseguição depois de ter uma aula filmada por um aluno, afirma: “Entrei 

                                                             
14 Ver reportagem da Rádio Globo CBN (2019).  
15 De acordo o Atlas da Violência 2020, 75,7% das vítimas de homicídio são pretos ou pardos.  
16 Segundo Bortini (2018), o Brasil é o país que mais se assassina homossexuais no mundo. 
17 A população carcerária no Brasil triplicou desde o ano de 2000, totalizando hoje 773.151 mil. Ficando atrás 

apenas dos EUA e China em números de presos (Borges, 2020). As condições que eles se encontram dentro dos 

presídios requer um estudo da violência voltado apenas para a temática, pois, segundo Borges (2020), toda essa 

quantidade de detentos está encarcerada em ambientes que possuem uma capacidade total de apenas 461 mil vagas. 

Sobre este dado, ver também Velasco e Reis (2019). 
18 Atualmente, há mais de 150 projetos tramitando nas instâncias municipais e estaduais em todo o país, que visam 

impedir os professores de se posicionarem pedagogicamente nas escolas. Sem contar a discussão do projeto Escola 

sem Partido que foi retomada na câmara federal, no final do ano de 2019 (Tavares, 2019).    
19 Sobre a perseguição aos professores ver as seguintes matérias: (Augusto, 2019), (Bemvindo, 2018), (Sindicato 

dos Servidores Públicos do Magistério Municipal de Araucária, 2019), (G1 SC, 2019), (Cruz, 2019). 



  

52 
 

 

em um quadro depressivo, precisei de remédios. Essas pessoas não vêm o ser humano, atacam 

de maneira bruta. Que luta é essa que adoece o professor?” (Salas, 2018, paginação irregular). 

Segundo o mesmo autor, os professores que são submetidos a este tipo de situação, são 

acometidos por “Traumas psicológicos, hostilidade nas redes sociais, processos judiciais e 

administrativos, dificuldade para seguir lecionando ou mesmo arranjar emprego, medo e 

preocupação em estar sendo constantemente observado”. Diante deste processo, o que resta, 

dentre outros elementos é o medo de expor suas ideias e ser duramente perseguido, hostilizado, 

ofendido, enfim, violentado no ato do exercício de seu trabalho. Pois, os três professores que 

foram entrevistados na matéria anterior, relatam que o medo de lecionar tomou conta dos 

demais profissionais que trabalham com eles. 

Em outra reportagem no El País em 2019, um professor entrevistado afirma que 

“Preciso repensar toda a aula, tomar mais cuidado com os caminhos que vou tomar” (Betim, 

2019, paginação irregular). Mais adiante a diretora do Sindicato dos Professores de São Paulo 

(Sinpro) argumenta, que “A desvalorização social de nosso trabalho já é antiga, mas essa 

perseguição e esse ódio são, de fato, mais recentes. Sempre houve conflito entre alunos e 

professores, mas a novidade é que isso se transformou em perseguição e 

violência, institucionalizadas pelo presidente e pelo ministro da Educação” (Betim, 2019, 

paginação irregular). 

Diante de todo este contexto, aparentemente, esta violência sofrida pelos docentes não 

é referendada pela literatura.20 Nesta lógica, o recorte que se pretende efetivar neste trabalho, 

ao que tudo indica, não tem sido evidenciado como um ato violento. Mas, vem se tornando 

muito comum no cotidiano das escolas, seja via políticas públicas, discursos político-partidários 

autoritários ou projetos de lei que, muitas vezes, incitam a população contra os docentes. 

Acompanhando este raciocínio, buscaremos apresentar alguns elementos que contribuem para 

a constituição desta realidade violenta de “caça às bruxas” nas escolas. No entanto, um pouco 

antes, vamos aprofundar nossos estudos, um pouco mais, sobre a questão da violência. 

 

2.2 As Concepções de Violência em Disputa 

Com este panorama apresentado até aqui, fica evidente que a nossa história e o nosso 

cotidiano estão permeados por este elemento que acreditamos possuir um caráter histórico, 

político, econômico, social, entre outros aspectos, que constituem a existência da humanidade, 

                                                             
20 Este fato foi evidenciado no levantamento bibliográfico sobre a temática.  

about:blank
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com desdobramentos na subjetividade. Nesta lógica, não é preciso uma investigação minuciosa 

para perceber o quanto a violência é um fator marcante na constituição da sociedade brasileira, 

desde a colonização, passando pelo processo de escravidão, primeiro dos indígenas, depois dos 

negros sequestrados na África e trazidos para cá como mercadoria. Assim sendo, passamos 

pelos períodos colonial, imperial e republicano (marcado por dois momentos de terríveis 

ditaduras – 1930-1945 e 1964-1985), intervalos esses, em que o uso da violência não foi 

poupada nas suas mais diversas e brutais formas, quando, perseguições, torturas e assassinatos 

deram o padrão operativo e constitutivo do truculento Estado brasileiro, juntamente com suas 

hediondas classes dirigentes.  

Este percurso coloca em xeque a perspectiva do mito da cordialidade do povo brasileiro, 

que nega em muitos aspectos, a violência desta sociedade, caraterizada por um passado de 

extermínio dos povos nativos, escravidão, imposição da cultura do dominador, golpes de 

Estado, violações de liberdade, assassinatos, etc., contrariando assim, a visão do Brasil bucólico 

da Casa Grande e da Senzala. 

Sendo assim, buscando apreender o movimento da realidade, não como esta se 

apresenta, mas como ela é, enveredou-se por debates de autores que ousaram discutir a temática, 

sem a intenção de esgotá-lo, no intuito de balizar a nossa compreensão sobre o tema e 

desenvolver nossa concepção.  

Ao trilhar uma caminhada na busca de apreender os nexos causais do fenômeno da 

violência, sua dinâmica, etc., já que iniciamos a discussão de violência no Brasil, acredita-se 

que uma grande contribuição foi desenvolvida por Marilena Chauí. Nos seus estudos, a filósofa 

brasileira apresenta as bases de formação da violência vinculada ao processo de formação do 

Estado brasileiro, em que, foi construído, todo um aparato que visa escamotear, historicamente, 

a sua escalada na sociedade brasileira. Sendo assim, as especificidades pertinentes ao 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro teriam uma relação direta com a violência à “moda 

tupiniquim”. Por isso, acredita-se que a autora traz uma grande contribuição para o 

desenvolvimento de uma concepção de violência que considera a historicidade, a totalidade e a 

multideterminação do real. Desta forma, partiu-se de seu conceito de violência, que para Chauí 

(2018), possui cinco dimensões que vão para além do aspecto físico: 

 

1. tudo que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser (desnaturar); 

2. todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém 

(é coagir, constranger, torturar, brutalizar); 3. todo ato de violação da natureza de 

alguém ou alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade (é violar); 

4. todo ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma 
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sociedade definem como justas e como um direito (é espoliar ou a injustiça 

deliberada); 5. consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e 

abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e 

sociais definidas pela opressão e pela intimidação, pelo medo e pelo terror. A 

violência é a presença da ferocidade nas relações com o outro enquanto outro ou 

por ser um outro, sua manifestação mais evidente se encontra na prática do 

genocídio e na do apartheid. É o oposto da coragem e da valentia porque é o 

exercício da crueldade (Chauí, 2018, pp.35-36). 

Mais adiante a autora conclui sua concepção, 

Se isso é violência, é evidente que ela se opõe à ética porque trata seres racionais 

e sensíveis, dotados de linguagem e liberdade, como se fossem coisas, isto é, 

irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos, instrumento para uso de 

alguém. [...] é trata-lo não como humano e sim como coisa, fazendo-lhe violência 

nos cinco sentidos que demos a esta palavra (Chauí, 2018, p.36). 

E aqui pode-se concordar que para a filosofa, a violência pode estar relacionada com o 

dinamismo do processo de fetichização e reificação da mercadoria, pois, os indivíduos que são 

sujeitados a ela se tornam “irracionais, insensíveis, mudos, inertes, instrumentos ou coisa”. A 

mercadoria é uma categoria muito importante na análise marxiana, tanto que em sua obra mais 

desenvolvida, O capital, o primeiro capítulo já discute a questão e o próprio Marx, apresenta a 

sociedade do modo de produção capitalista como uma “enorme coleção de mercadorias” (Marx, 

2013, p.113).  

De acordo como o pensador alemão, toda coisa útil se classifica quantitativamente e 

qualitativamente. Essa classificação constitui uma indissociabilidade que comportará os valores 

de uso (qualidade) e troca (quantidade) da mercadoria. Como no modo de produção capitalista 

as coisas se tornam mercadorias, inclusive as pessoas, o valor de troca, apesar da inter-relação 

com valor uso, acaba se sobrepondo, pois o valor de uso das mercadorias aparenta ser o seu 

valor de troca. Nesta perspectiva, o caráter de utilidade das coisas se dissolve (existe, mas não 

é evidenciado), e o que se apresenta é apenas a quantidade de trabalho humano (tempo de 

trabalho) que foi gasto na sua produção, indiferentemente do tipo de profissional o executou – 

o que Marx (2013), denominará trabalho abstrato. E o que resta é uma “[...] objetividade 

fantasmagórica, uma simples massa amorfa de trabalho humano indiferenciado” (Idem, p.116).  

Com a subordinação do valor de uso ao valor de troca, o que diferencia uma mercadoria 

da outra passa a ser quantidade de trabalho abstrato gasto na sua produção e sua grandeza é o 

tempo. Portanto, o equivalente das mercadorias se torna o “tempo de trabalho socialmente 

necessário”, que pode variar de acordo como o desenvolvimento das forças produtivas (trabalho 

humano e meios de produção – instrumentos, técnicas, maquinaria, etc.); desta relação, é 

possível obter o valor das mercadorias. Ressaltando que o valor de uso não desaparece, apenas 
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não se evidencia nas relações de troca, mesmo que o fator que determina a troca seja o valor de 

uso, pois, uma mercadoria que não possui valor de uso, não tem funcionalidade da vida dos 

seres humanos. Do mesmo modo que um trabalho que não possui caráter social, não produz 

valor troca. Portanto, a mercadoria possui um duplo caráter de valor, de uso e de troca, mas ela 

não se limita a isso.  

 Como o valor de uso da mercadoria aparenta ser o seu valor de troca, estas precisam ser 

trocadas por outras mercadorias. Sendo assim, diante de um emaranhado de mercadorias que 

precisam satisfazer as necessidades humanas objetivas ou espirituais, através de relações sociais 

de troca historicamente estabelecidas, fundiu-se em uma única mercadoria que se apresentasse 

como equivalente universal, já que as mercadorias se equivalem quantitativamente umas as 

outras. Esta mercadoria é a forma dinheiro, mercadoria esta que, efetivamente, o seu valor de 

uso é o seu valor troca. Com a inserção do dinheiro nas relações sociais de troca, o valor das 

mercadorias não se expressa no tempo de trabalho social necessário para produzi-las, e sim na 

sua “forma-preço” (Marx, 2013). 

 Neste contexto, a produção e troca de mercadorias se dá de maneira inteligível. O 

velamento da realidade ocorre a partir do momento em que esta relação entre homens, mediada 

por mercadorias, se inverte e aparentam relações entre mercadorias, reificando os seres 

humanos. E isto ocorre porque, como já foi dito, durante o processo de troca, as mercadorias 

têm que se equivalerem e a grandeza de equivalência é o tempo social de trabalho gasto em sua 

produção, para serem trocadas, 

A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material da igual objetividade 

de valor dos produtos do trabalho; a medida de dispêndio de força humana de 

trabalho por meio de sua duração assume a forma da grandeza do valor dos 

produtos do trabalho; finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se 

efetivam aquelas determinações sociais de seu trabalho, assumem a forma de uma 

relação entre os produtos do trabalho. O caráter misterioso da forma mercadoria 

consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os 

caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios 

produtos do trabalho, com propriedades sociais naturais a essas coisas e, por isso, 

reflete, também a relação social dos produtores como o trabalho total como uma 

relação social entre objetos, existente à margem dos produtores (Marx, 2013, 

p.147). 

Ou seja, as relações sociais de troca, não são nada mais que seres humanos trocando 

mercadorias para enésimos fins. 

É apenas uma relação social determinada entre os próprios homens que aqui 

assume, para eles, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Desse 

modo, para encontrarmos uma analogia, temos de nos refugiar na região do 

mundo religioso. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida 
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própria, como figuras independentes que travam relações umas com as outras e 

com os homens. Assim se apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da 

mão humana. A isso eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho 

tão logo eles são produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da 

produção de mercadorias (Marx, 2013, pp.147-148).  

E a partir desse contexto as relações reificadas passam a ser externalizadas, pois os 

homens se veem como valores, que se equiparam somente nas trocas, porque na vida real o 

dispêndio de força de trabalho, qualitativamente e quantitativamente, jamais se igualaria entre 

um pedreiro e um padeiro. Nesse quiproquó, os produtores de mercadorias se encontram cada 

vez mais perdidos nas produções destas, pois entre outros fatores, não domina toda a produção, 

nem o planejamento do processo, ficando cada vez mais reféns de como as mercadorias e a 

produção se apresentam na ordem do dia.  

Neste contexto, assim como, os homens desaparecem ou se reconfiguram em coisas, nas 

relações reificadas, a violência, também ressignifica a existência de seres humanos que são 

subjugados a ela. Dentro desta lógica, chamou-se a atenção para estes aspectos da mercadoria 

no sentido de demonstrar que nas relações sociais pautadas por ela, entre outros aspectos, os 

seres humanos “desaparecem” do processo e a mercadoria determina as relações humanas, 

aprofundando o violento processo de alienação e estranhamento que vão incidir na constituição 

da subjetividade, podendo contribuir para o desenvolvimento de relações humanas 

extremamente violentas. 

Retomando a discussão de Chauí (2018), a partir de sua concepção apresentada 

anteriormente, a autora expõe argumentos que embasam a sua maneira de enxergar a violência 

no Brasil, que parte primeiramente de uma estrutura negacionista, em que foi construído um 

“mito da não violência brasileira” e depois ela chama a atenção para os elementos que 

fundamentam esta sociedade violenta, com raízes nos aspectos sociais, econômicos, históricos 

e culturais.  

No desenrolar de suas ideias, Chauí (2018), critica a concepção de história romantizada 

no Brasil, que toma como embasamento o positivismo francês, tendo compromisso com a 

manutenção da realidade, com a construção de um herói nacional, bem como, de uma 

concepção de patriotismo21. A história oficial, ao optar por esta epistemologia, nega as 

contradições do nosso processo histórico, velando, ocultando e reduzindo-as a simples frases 

como: “Independência ou morte!” ou “Viva república!” negando assim os conflitos que 

resultaram em rebeliões, revoltas e golpes de Estado que caracterizaram o nosso passado. Ao 

                                                             
21 A ideia de patriotismo postulada a partir do nacionalismo, é questionada por Hobsbawm (1998), pois, refuta da 

realidade as contradições sociais, inclusive a luta de classes. 
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negar este processo, abdica-se as contradições inerentes a uma sociedade classista, ou seja, 

censura-se a própria luta de classes. O que para Chauí (2018), é fundamental para conservação 

da estrutura social, mesmo diante de transformações históricas, já que, esta forma de vislumbrar 

o real, resgata o passado desde as grandes navegações, onde, o Brasil se apresentou em um 

primeiro momento como uma terra abençoada pelo deus cristão. Desta maneira, “Ergue-se, 

assim, a imagem de um povo generoso, alegre, sensual, solidário, que desconhece o racismo, o 

machismo, a homofobia, que respeita as diferenças étnicas, religiosas e políticas [...]” (Chauí, 

2018, p.37).    

 Posto isto, a partir desta construção idealizada da história brasileira, segundo Chauí 

(2018), a violência real passa a ser escamoteada. Pois, o mito encobre a brutalidade do contexto, 

e mediante mecanismos ideológicos, abnega-se a presença da violência no nosso cotidiano. 

Assim, a autora apresenta os cinco mecanismos ideológicos que favorecem o ocultamento: 1) 

Exclusão – exclui-se a violência, os violentos não são da pátria; 2) Distinção – é um fato isolado, 

acontece esporadicamente; 3) Jurídico – fatos violentos estão restritos ao crime; 4) Sociológico 

– atribui-se violência a uma onda, momento, migração; 5) Inversão do real – neste caso a culpa 

de sofrer a violência seria da vítima, como por exemplo, a mulher que foi estuprada porque 

estava com roupas curtas, ou ainda, crimes de paixão e honra. E deste modo, toda a estrutura 

social vem sendo construída com base na violência que, muitas vezes, não é percebida como 

tal. 

 Associado a este aspecto que acabamos de apresentar, a violência brasileira também, se 

fundamenta, segundo Chauí (2015), a partir da perspectiva da violência simbólica, que a autora 

conceitua sendo “a maneira como a nossa sociedade se estrutura em termos de valores, normas 

e que organizam as relações sociais e políticas” (Idem, p.42). A partir desta ponderação, outro 

aspecto que respalda a violência neste país é o autoritarismo, que estaria associado a forte 

permanecia do caráter colonial escravagista. Embasada neste princípio, Chauí (2018) destaca 

vários aspectos como: o predomínio do privado sobre o público; hierarquia familiar patriarcal 

despótica; relações sociais marcadas por um superior que manda e um inferior que obedece – 

relação mando-obediência; o não reconhecimento do outro, seja no sentido ético ou político; 

relações de compadrio entre os iguais e clientelismo e opressão aos desfavorecidos; 

autoritarismo do executivo, que sempre favorece os privilegiados; apropriação do público pelo 

privado. Deste contexto, que não evidencia a violência, ela é perceptível nas mais variadas 

instituições como a escola, hospitais, locais de trabalho, etc. O que acaba por contribuir 

diretamente, a partir das relações sociais nestes ambientes, para uma subjetividade que não 

vislumbre os princípios da ética em uma sociedade verdadeiramente democrática (Chauí, 2018).  
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Neste debate, outro autor que nos deparamos foi Zizek (2011), que em sua obra sobre o 

tema, propõe não enfrentar a violência, e sim apresentar seis “visões marginais” sobre ela, pois 

segundo Zizek (2011), as vezes não é hora de enfrentar o problema e sim observar e esperar 

que as coisas tomem o seu destino. Dentro destas visões, nos deteremos somente em uma, pois 

como a discussão da obra se situa dentro da estrutura social atual e é exemplificada por fatos 

recentes, a que mais interessa ao nosso objeto é a primeira. Segundo o pensador esloveno, ao 

pensar em violência o que nos vem à cabeça é o crime, terrorismo, conflitos armados entre civis 

ou não. Mas, ele chama a atenção para uma situação em que a violência não é perceptível e o 

executor não identificado, a “violência objetiva”. Nesta perspectiva, ele aponta para duas 

formas em que a violência se compõe e a interação complexa dessas formas: subjetiva e 

objetiva. A violência subjetiva seria a mais perceptível no nosso cotidiano, pois é perturbadora 

da ordem estabelecida e aparenta “irromper do nada”, já a violência objetiva, teria um caráter 

mais complexo e naturalizante, pois emana da normalidade, do estado de como a realidade se 

encontra. Sendo assim, para se compreender uma explosão de violência, como por exemplo, a 

luta e a revolta dos estudantes que foram às ruas em 2013, no Brasil, o que ele reconhece como 

“violência subjetiva”, teríamos que dar passos atrás e compreender o estado de “normalidade” 

(violência objetiva), que gerou os protestos, por isto estas duas formas estão diretamente 

relacionadas.  

Na visão de Zizek (2014), a “violência objetiva” se constitui de duas formas, uma 

“sistêmica” perpetrada pelo sistema político e econômico e a outra em forma de violência 

simbólica, que se relaciona à maneira de ser da linguagem, pois “há uma forma ainda mais 

fundamental de violência que pertence à linguagem enquanto tal, à imposição de um certo 

universo de sentido” (Zizek, 2014, p. 17). Esta forma de se organizar da violência, provocaria 

uma visão parcial do fenômeno, pois, “A morte de uma criança palestina na Cisjordânia, para 

não falarmos de uma norte-americana ou israelita, vale para os grandes veículos de imprensa 

milhares de vezes mais que do que a morte de congolês desconhecido” (Zizek, 2014, p.18). No 

intuito de não incorrer nesta forma de violência, concordamos e parafraseamos o autor neste 

aspecto, ao destacar um piada soviética sobre Lenin22, “E é isso que devemos fazer hoje, quando 

                                                             
22 Zizek (2011), apresenta a seguinte história em seu livro: sob o socialismo, o conselho que Lenin dava aos jovens, 

sua resposta à questão sobre o que deveriam fazer, era: “Estudar, estudar e estudar”. Estas palavras foram citadas 

infinitas vezes e até pintadas nas paredes de escolas. O que nos levou à piada: perguntam a Marx, Engels e Lenin 

o que prefeririam ter – uma esposa ou uma amante? Como seria de se esperar, Marx, bastante conservador no que 

dizia respeito à esfera privada, responde: “Uma esposa!”, enquanto Engels, um autêntico bon vivant, opta por uma 

amante. Para surpresa geral, a resposta de Lenin é: “Gostaria de ter as duas!”. Por quê? Haveria nele um traço de 

jouisseur decadente, escondida por trás de sua austera imagem de revolucionário? De maneira alguma – e Lenin 

explica: “Assim eu poderia dizer à minha mulher que vou ter com minha amante, e à minha amante que preciso 
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nos vemos bombardeados pelas imagens midiáticas da violência. Precisamos “estudar, estudar 

e estudar” suas causas” (Zizek, 2014, p.22).  

Voltando a relação que ele apresenta entre violência objetiva e subjetiva, pode-se 

afirmar que explicitam situações muito interessantes em sobre a forma como a violência é 

explicitada no capitalismo, pois, ela expõe a contradição da realidade que é criada pelo próprio 

sistema, que a nega e cria formas de demonizá-la no intuito de exterminar a própria contradição 

desenvolvida pelo sistema, ou seja, seria como um pai que contribui na geração de um filho que 

é produto de sua relação com outra pessoa, não o reconhece como tal e, ainda, cria meios para 

desqualificá-lo diante das outras pessoas. Este exemplo pode ser elucidado com os chamados 

atentados terroristas que os Estados Unidos e outros países ocidentais acabam sofrendo por 

parte de grupos fundamentalistas islâmicos. Ou mesmo, as chamadas ajudas humanitárias que 

são oferecidas aos países capitalistas pobres pelos países capitalistas ricos. Neste exemplo, 

estaria a interação dos três modos de violência (linguagem, objetiva e subjetiva), onde a 

subjetiva seria a mais evidente, afinal, quem não se sensibiliza ao se deparar com aquelas 

imagens de países africanos com seres humanos, principalmente, crianças em estado de 

inanição? 

Alguns anos antes de Zizek (2014) e percorrendo por um período mais longo dos 

acontecimentos do século XX, Arendt (2001), devido as revoluções e guerras do século 

passado, dedica o seu texto a analisar o uso da violência nestes eventos, em que sua discussão 

parte do princípio de que há uma relação entre poder e violência e que esta última, pelo fato de 

seu aspecto corriqueiro e pela predominância do poder sobre ela, acaba passando despercebida, 

pois, normalmente, não se questiona o que é obvio (Arendt, 2001). Nesta perspectiva, a 

violência seria um problema em si mesmo, tanto do ponto de vista dos pensadores da esquerda 

como da direita, e estes, analisariam o problema gerando uma grande confusão, pois não 

conseguiriam distinguir poder de violência: “Será que todos, da direita à esquerda, de Bertrand 

de Jouvenel a Mao Tsé-Tung, deveriam concordar a respeito de um aspecto tão básico da 

filosofia política quanto à natureza do poder?” (Arendt, 2001, p.32). Ao discorrer sobre esta 

relação, a autora procura apresentar argumentos que os diferem, na tentativa de dissociá-los,  

[...] uma das mais óbvias distinções entre violência e poder, é a de que o poder 

sempre depende dos números, enquanto a violência, até certo ponto, pode operar 

sem eles, porque se assenta em implementos. Um domínio legalmente irrestrito, 

uma democracia sem Constituição pode ser muito formidável na supressão dos 

direitos das minorias e muito efetivo em sufocar o dissenso sem qualquer uso da 

                                                             
ver minha mulher...” “E aí iria pra onde, então?”, “Para um lugar isolado, onde pudesse estudar, estudar e estudar!” 

(Idem, p.22). 
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violência. Mas, isso não significa que violência e poder seja o mesmo (Arendt, 

2001, p.35). 

 Sendo assim, Arendt (2001), apresenta esta discussão, ressaltando que a violência 

sempre “é por natureza instrumental; como todos os meios, ela depende de orientação e 

justificação pelo fim que almeja” (Idem, pp. 40-41). Portanto, como um meio ela pode ser usada 

quando o poder está em crise. No entanto, de acordo com Arendt (2001), onde não houver 

poder, a violência se deslegitima. Poder e violência andam juntos, mas são coisas distintas e 

geralmente, quando o poder se consolida a violência é um recurso que pouco se manifesta. 

Desta forma, nenhum governo vive única e restritamente da violência. “Jamais existiu governo 

exclusivamente baseado no uso do meio da violência. Mesmo o domínio totalitário, cujo 

principal instrumento de dominação é a tortura, precisa de uma base de poder – a polícia secreta 

e sua rede de informantes” (Idem, p.40). Concordando com esta perspectiva, mais adiante ela 

acrescenta: “Homens sozinhos, sem outros para apoiá-los, nunca tiveram poder suficiente para 

usar da violência com sucesso” (Arendt, 2001, p.40).  

Nesta relação, em um suposto conflito entre poder e violência, esta última se sobreporia 

ao poder “[...] do cano de uma arma emerge o comando mais efetivo, resultando na mais perfeita 

e instantânea obediência” (Arendt, 2001, p.42). No entanto, deste confronto o que se observa, 

não é a supressão de um sobre outro e sim a decadência do poder, pois o uso da violência, como 

já foi dito pressupõe uma crise do poder. E neste caso a violência imperaria sem a constituição 

de um novo poder. E daí teríamos a sucesso de um novo governo, pois, para a autora, a violência 

pode destruir o poder, mas não pode reconstruí-lo (Arendt, 2001). Ou seja, a partir de meios 

violentos, uma outra forma de poder é constituída, mas sem a presença do poder anterior.  

Mais adiante Arendt (2011), finaliza seu texto, apresentando uma afirmação que pode 

contribuir para a nossa compreensão de violência, onde a autora nega a possibilidade de a 

violência ser um elemento intrínseco à natureza humana. Neste cenário, ela argumenta que a 

“[...] justificação biológica da violência, aparentemente tão nova, está mais uma vez bastante 

ligada aos elementos mais perniciosos de nossas tradições de pensamentos políticos mais 

antigas” (Idem, p.54). Neste ponto, concorda-se com sua concepção, pois, entende-se que uma 

percepção biologicista, limitaria as possiblidades de conhecer efetivamente o fenômeno, já que 

ao intencionar o desenvolvimento de uma concepção de violência, sem o intuito de trazer um 

conceito fechado sobre o tema, deve-se reconhecer uma ampla gama de componentes que o 

determinam. Desta forma, concordando com Arendt (2001), acredita-se que, ao focalizar na 

análise do campo biológico, corre-se um grande risco de contribuir para uma naturalização 

ainda maior do fenômeno, justificando assim, preconceitos e racismo, bem como a exploração 
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do homem pelo homem. Portanto, a partir desta ótica, pode-se compreender e relacionar a 

violência entre humanos à luta pela sobrevivência no reino animal. Como a autora ressalta que 

a violência sempre precisa de uma justificativa, a exploração da classe trabalhadora estará 

garantida por esse meio. 

Outro autor que se preocupa com a questão da violência é Walter Benjamin. Em sua 

crítica, Benjamin (2001), parte da relação entre esta, no âmbito do direito e da justiça. Segundo 

ele, na perspectiva do direito natural a violência seria um “[...] producto natural, comparable 

la una prima, que no presenta problema alguno [...]”23 (Benjamin, 2001, p.24). Dando 

sequência a esta lógica, como fenômeno natural, a violência se constitui em um meio e as 

finalidades de sua utilização seria algo que se pode questionar. Neste caso, para fins justos ou 

injustos. Em contraposição ao direito natural, o autor afirma que o direito positivo, seria o 

responsável pela crítica da violência utilizada como meio, em que a legitimidade do uso da 

violência com este sentido estaria em questão. A partir deste ponto de vista, a violência como 

meio teria dois papéis em relação ao direito, que seria de conservá-lo ou de recriá-lo. No seu 

papel de meio de criação do direito, assim como Arendt (2001), Benjamin (2001), realiza uma 

aproximação entre poder e violência  

[...] no obstante, el derecho, una vez establecido, no renuncia a la violencia. Lejos 

de ello, sólo entonces se convierte verdaderamente en fundadora de derecho en 

el sentido más estricto y directo, porque este derecho no será independiente y 

libre de toda violencia, sino que será, em nombre del poder, un fin íntima y 

necesariamente ligado a ella. Fundación de derecho equivale a fundación de 

poder, y es, por ende, un acto de manifestación inmediata de la violencia 

(Benjamin, 2001, p.40).24  

 

A partir desta relação, a instituição do poder do direito estaria impregnada de violência 

e, em determinada disputa, o vencedor impõe seu poderio através do direito e continua 

utilizando-a no intuito de manter a ordem estabelecida. Para Benjamin (2001), a resolução de 

conflitos humanos só poderá romper com a violência se abrir mão dos contratos que têm o 

direito como prerrogativa, e isto só é possível em situação, onde os consensos seriam atingidos 

a partir do diálogo, da confiança, do amor, etc., em que a linguagem e cultura poderiam estar 

acima da violência, por não possuir vínculos diretos com o direito  

                                                             
23 “[...] produto natural, comparável a uma matéria-prima, que não apresenta problema algum.” (Benjamin, 2001, 

p.24, tradução nossa).  
24 [...] porém, a lei, uma vez instituída, não renuncia à violência. Longe disso, só então ela se torna verdadeiramente 

fundadora do direito no sentido mais estrito e direto, porque esse direito não será independente e livre de toda 

violência, mas será, em nome do poder, um fim íntimo e necessariamente vinculado a ele. Fundação de direito 

equivale a fundamento de poder, sendo, portanto, ato de manifestação imediata de violência (Benjamin, 2001, 

p.40, tradução nossa).   
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[...] los medios legítimos e ilegítimos de todo tipo, que siempre expresan 

violencia, puede oponerse los no violentos, los médios limpios. Sus 

precondiciones subjetivas son cortesía sincera, afinidad, amor a la paz, confianza 

y todo aquello que en este contexto se deje nombrar (Benjamin, 2001, p.34).25 

Neste ponto, Benjamin (2001), acaba incorrendo em um idealismo um tanto romântico, 

pois, é até possível rejeitar as contradições da realidade, no entanto, irromper com as condições 

concretas, dentro de uma sanidade metal aceitável é quase impossível. Assim sendo, não se 

combate canhões com rosas. Como diria a própria Arendt (2001), o comando do um cano de 

uma arma de fogo é muito mais efetivo. Pode ser momentâneo, mas é categórico. 

No decorrer de seu texto, Benjamin (2001) carrega ainda, uma discussão que diz respeito 

a violência mítica e a divina. A última seria um tipo puro que não possui qualquer relação com 

o direito, já a mítica imporia o direito. No entanto, o autor não apresenta argumentos muito 

inteligíveis que os dissociam e os remetam a esta relação. Inclusive, nem o próprio Zizek (2014) 

compreendeu isto muito bem, pois, ele afirma: “É esta violência que parece irromper “do nada” 

que corresponde, talvez, àquilo que Walter Benjamin, em seu “Para uma crítica da violência”, 

chamou de violência pura, divina” (Idem, p.24), mais adiante Zizek (2014), acrescenta que “não 

há critérios objetivos que nos permitam identificar um ato como sendo uma violência divina” 

(Idem, p.156). E que ao nosso ver, neste ponto, Benjamin (2001), não contribui para o 

desenvolvimento de nossa concepção de violência. Por isso, vale ressaltar as últimas ideias de 

seu texto, onde, ele finaliza com a perspectiva dialética da violência no que diz respeito ao seu 

processo criativo e/ou destrutivo do direito, que aqui nos interessa. Para ele, a violência 

possuiria o poder de conservar ou transformar a realidade, ou melhor, dialeticamente falando, 

negar afirmando. 

Una visión que se reduzca a considerar lo más inmediato, a lo sumo intuirá el ir 

y venir dialéctico de la violencia en forma de violencia fundadora de derecho o 

conservadora de derecho. Esta ley de oscilación se basa en que, a la larga, toda 

violencia conservadora de derecho indirectamente debilita a la fundadora de 

derecho en ella misma representada, al reprimir violencias opuestas hostiles. 

Algunos de estos síntomas fueron tratados en el curso de la presente discusión. 

Esta situación perdura hasta que nuevas expresiones de violencia o las 

anteriormente reprimidas, llegan a predominar sobre la violencia fundadora 

                                                             
25 Os meios de comunicação legítimos e ilegítimos de todos os tipos, que sempre expressam violência, podem ser 

combatidos por meios de comunicação não violentos e limpos. As suas pré-condições subjetivas são a cortesia 

sincera, a afinidade, o amor à paz, a confiança e tudo o que neste contexto se permite ser nomeado (Benjamin, 

2001, p.34, tradução nossa). 
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hasta entonces establecida, y fundan un nuevo derecho sobre sus ruinas 

(Benjamin, 2001, p.44).26 

 Ainda dentro desta construção de um panorama a respeito da temática, ao 

aprofundarmos na exploração a respeito do debate sobre violência, nos deparamos com o texto 

de Han (2019), onde o autor, entre outros aspectos, traz também, o debate da relação direito e 

violência, percorrendo toda a discussão elaborada por Walter Benjamin e concordando com 

Hannah Arendt, embora não lhe dê os créditos. Nesta discussão, Han (2019, p.104), afirma que 

“A violência se manifesta precisamente no momento em que o elemento “sustentador” 

desaparece da ordem do direito”. Esse elemento seria o consenso social, ou seja, o poder que 

Arendt (2001), já vinha chamando a atenção. No desenrolar de seu texto, Han (2014), 

desenvolveu uma obra bem ampla e elaborada, fazendo um apanhado das discussões sobre 

violência de autores que trabalhamos neste capítulo, até aqui, entre outros.  

Este autor aponta para o percurso histórico percorrido pela violência, em suas diferentes 

formas, até os dias de hoje, e afirma que esta vem se alterando de acordo com o período, 

partindo da antiguidade clássica à contemporaneidade, em um quadro que a violência passou 

por uma mudança “topológica”. Ou seja, nas sociedades clássica e medieval a sua forma mais 

comum era física, modificando-se a partir da modernidade, em um sentido que “a violência 

assume uma forma tornada psíquica, psicologizada, internalizada; ela adota formas 

intrapsíquicas. As energias não são descarregadas de modo diretamente efetivo, mas são pro-

cessadas, trabalhadas psiquicamente” (Han, 2019, p.11).  

Ao considerar o panorama da pós-modernidade, na construção de sua topologia, o autor 

denomina o atual momento do capitalismo de “sociedade do desempenho”. Neste modelo de 

organização social, a violência conteria não só o seu sentido de negatividade, em que o opressor 

se impõe em uma relação de poder. Este modelo seria mais adequado a um passado do 

capitalismo, ou mesmo, em outros modos de produção, assim como a “violência sistêmica” 

apontada por Zizek (2014). Sendo assim, a “sociedade do desempenho” inaugura a positividade 

da violência. Neste modelo o que vigora não é a exclusão e sim o excesso de inclusão, de acesso, 

“a positividade de tudo-poder”, o que tornaria os indivíduos “escravos” do acesso, da liberdade. 

Nesta nova ordem, a incidência de cobrança, de pertencimento a essa sociedade recai sobre o 

                                                             
26 Uma visão reduzida a considerar o mais imediato, na melhor das hipóteses intuirá o ir e vir dialético da violência 

na forma de violência fundadora de um novo direito ou conservadora. Esta lei da oscilação é baseada no fato de 

que, a longo prazo, toda violência conservadora do direito que, indiretamente debilita a fundação do direito nela 

mesma representada, ao reprimir à violências opostas, hostis. Alguns desses sintomas foram abordados no decorrer 

da presente discussão. Esta situação perdura até que novas expressões de violência ou as anteriormente reprimidas, 

venham a predominar sobre a violência fundadora até então instaurada, e encontrem um novo direito sobre suas 

ruínas (Benjamin, 2001, p.44, tradução nossa). 
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próprio indivíduo, a “[...] violência torna-se autorreferente no sentido de que a pessoa é quem 

explora a si mesma; ela se torna agressora e vítima ao mesmo tempo” (Han, 2019, p.170). O 

que muitas vezes ocasionaria na própria degradação e/ou morte do indivíduo. “O sujeito de 

desempenho explora a si mesmo até chegar a consumir-se totalmente (burnout), e assim há o 

surgimento da autoagressividade, que vai se intensificando e não raro leva ao suicídio” (Han, 

2019, p.25). 

Este autor traz uma discussão bem elaborada sobre a violência no contexto do 

capitalismo atual, no entanto, devido ao seu viés teórico, metodológico e analítico, não 

desenvolve o problema com a ótica da totalidade histórica. Por isso, pode-se tomar como 

exemplo, o fato de ele não discutir sobre a construção de um “consenso” construído a partir do 

caráter ideológico que constitui a sociedade de classes e o processo de exclusão provocada pelo 

elemento que ele chama a atenção em sua obra, que são as tecnologias da informação (TICs), e 

isto, no capitalismo periférico e pandêmico é violência no seu caráter mais negativo possível27. 

Já, em relação à questão ideológica, diante das crises internas que caracterizam o modo de ser 

do capital, a luta de classes se descortina e nota-se a legitimação do uso da força física, por 

parte da classe dominante, para conter as massas em revoltas, greves, rebeliões, etc. Portanto, 

por mais que novas formas de violência estejam surgindo, principalmente através das novas 

TICs, a sua maneira mais “rústica”, a física, nunca é deixada de lado. A ascensão do fascismo 

seria um exemplar desta legitimação do uso da força contra um inimigo real, que foi o avanço 

e a efetivação do comunismo em várias partes do mundo. 

Outro autor que vai contribuir para este debate, diretamente do campo da psicologia 

social é Martín-Baró (1990) que, ao analisar o contexto de crise social e econômica em El 

Salvador, país da América Central, desenvolve um amplo estudo sobre a violência, tomando 

como ponto de partida as determinações históricas e materiais do contexto de violência em que 

está mergulhado o país a partir de 1983. Por conseguinte, sua análise parte do concreto. 

Acentuando seu caráter classista, segundo Martín-Baró (1990), ao analisar o fenômeno 

da violência deve-se partir da premissa de que ela é um elemento social muito complexo e suas 

múltiplas formas de representação e olhares analíticos, tomada de maneira a privilegiar apenas 

um ponto de vista, pode contribuir para uma análise reducionista ou parcial do fenômeno e 

                                                             
27 Segundo Stevanim (2020), “4,8 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, no Brasil, vivem em 

domicílios sem acesso à internet — o que corresponde a 18% dessa população. Se levar em conta a forma de 

acesso, 58% dos brasileiros nessa faixa etária acessam à internet exclusivamente pelo celular — o que pode 

dificultar a execução de tarefas relacionadas a aulas remotas emergenciais durante a pandemia”. Na reportagem, 

se destaca ainda que, existem uma diversidade de realidades que constituem o cotidiano desses estudantes, entre 

elas, pode-se destacar o fato de muitos terem que trabalhar para comprar acesso à internet. Sem contar que estes 

trabalhos, na maioria das vezes, são efetivados em condições, extremamente, precárias.  
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ainda, justificar a visão de mundo dos opressores, “[...] en el tratamiento de la violencia el 

reduccionismo ampara una peligrosa ideologización, celestina de la violencia promovida por 

los intereses sociales dominantes” (Martín-Baró, 1990, p.365).28 Portanto, a violência possui 

sua própria dinâmica que está atrelada a uma conjuntura histórica do processo e a partir desta 

se expressa no cotidiano.  

Segundo Martín-Baró (1990), para se compreender o sentido psicológico do fenômeno 

da violência deve-se partir da historicidade do real, em que diversas das suas formas contribuem 

para o estabelecimento de um estado de violência mais amplo. No caso de El Salvador, que foi 

seu objeto de análise, a violência mais totalizadora era a guerra civil (Martín-Badaró, 1990). 

Neste contexto, o autor apresenta três principais formas de violências que compreende esta 

situação de guerra: a violência delinquente, a violência repressiva e a violência bélica. Como 

mediações menos incisivas Martín-Baró (1990), destaca uma realidade permeada por 

problemas sociais em que as pessoas estão desempregadas, passando fome, os índices de 

corrupção na política e no judiciário são elevadíssimos, população sem direito aos serviços 

sociais do Estado, facilidade em adquirir armas de fogo, etc., são elementos que vão contribuir 

para o alto índice de delitos violentos que assolam o país. Martín-Baró (1990), destaca ainda 

que neste contexto existem sujeitos que estão mais vulneráveis à violência, como por exemplo, 

as mulheres e as crianças no interior da família e o trabalhador no seu local de trabalho. Neste 

cenário, o ser humano está determinado a sofrer ou praticar violência, a depender de vários 

aspectos, e principalmente, das condições históricas em que está inserido.  

A partir da premissa histórica e social da violência é possível apreendê-la em suas 

múltiplas determinações, o que impossibilita se relativizar o fenômeno, justificando seu uso 

indiscriminado em contextos diversos que acabam por negar os conflitos sociais (Martín-Baró, 

1990). “Una cosa es el soldado muerto en el enfretamiento con fuerzas insurgentes y otra muy 

distinta el sindicalista sacado de casa, torturado y asesinado por cuerpos policiales adictos a 

un régimen” (Martín-Baró, 1990, p.371).29 

Diferentemente de Han (2019), que apenas demonstrou que a violência, percorreu 

períodos históricos da humanidade e se constitui em diferentes formas, a partir do que foi 

apresentado por Martín-Baró (1990), pode-se afirmar que exista um determinante fundamental 

na constituição da violência, que seria a complexa realidade histórica, assim como, apontou 

                                                             
28 “[...] no tratamento da violência, o reducionismo ampara uma perigosa ideologização celestina da violência, 

promovida pelos interesses dominantes” (Martín-Baró, 1990, p.365, tradução nossa).   
29 “Uma coisa é um soldado morto em um enfretamento com forças insurgentes e outra, muito distinta, é o 

sindicalista retirado de sua casa, torturado e assassinado por forças policias pertencentes a um regime” (Martín-

Baró, 1990, p.371, tradução nossa).  
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Chauí (2018), que destacou o processo histórico social da formação do Brasil e sua relação com 

a violência. No entanto, ao relacionar ética e violência Chauí (2018), reduz a potencialidade da 

violência de se constituir em uma ação transformadora, como destacou Benjamin (2001), ao 

enfatizar o aspecto dialético da violência que cria e destrói a legislação. 

Este elemento enfatizado por Martín-Baró (1990) pode ser fundamental para se 

compreender as determinações da violência que os professores vêm sofrendo no contexto atual, 

bem como, a implicação deste processo em suas subjetividades. Partindo desta hipótese, no 

desenrolar deste estudo, buscar-se-á aprofundar este elo entre a estrutura social, bem como 

outros determinantes indiretos e a violência aos professores. Para tanto, buscaremos 

desenvolver a perspectiva de uma violência estrutural na forma de ser do capital. 

 

2.3 A violência estrutural na forma histórica do capital 

Quando se trata de violência no âmbito do capitalismo Marx e Engels, bem como, toda 

uma linhagem de pensadores que se debruçaram sobre a forma de conceber a realidade proposta 

por eles, são nomes que podem trazer uma contribuição para ampliar a discussão do tema. Pois, 

estes autores apresentaram e desmistificaram todo o desenvolvimento violento pelo qual se 

baseou-se a formação do sistema do capital, bem como, a violência intrínseca ao seu processual 

ciclo de produção e reprodução.  

Desta forma, na perspectiva de apreender a gênese, a dinâmica, bem como os 

determinantes mais determinantes deste fenômeno, nos deparamos com os estudos históricos e 

antropológicos de Engels (2015), em que o autor apresenta uma concepção de violência com 

base nos princípios do materialismo histórico-dialético. Assim como Arendt (2001), como 

vimos anteriormente, o pensador alemão (prussiano) efetiva sua elaboração a partir, da 

discussão de poder, tomando a violência como um meio e não um fim. No entanto, talvez, 

devido a sua forma de apreensão da realidade, o debate desenvolvido se desdobra em outras 

instâncias da vida social, diferentemente de Arendt (2001). Na verdade, o que ele almeja provar 

é a não centralidade poder político como determinante dos rumos da história, noção essa que 

“dominou a concepção passada de história” (Engels, 2015, p.188). Portanto, sua pretensão é 

apresentar uma nova concepção de história que conceba os fatos históricos como produto de 

um emaranhado de determinações que vão para além dos poderes políticos, ou seja, toma por 

base determinadas condições históricas.  

Por este ângulo, refutando assim, uma história que seria produto da vontade dos 

governantes, pura e simplesmente, “[...] o poder não é simplesmente ato de vontade, mas requer 
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precondições bem reais para sua consecução, principalmente ferramentas” (Engels, 2015, 

p.194). Assim, ao ampliar e perseguir uma nova dinâmica para a história, como ciência e não 

como ideologia30, Engels vai desenvolvendo sua concepção de história, a partir da qual pode-

se extrair uma concepção de violência, como elemento que se efetiva a partir do princípio da 

mediação com o aspecto econômico. 

Por conseguinte, Engels (2015) desenvolve um diálogo, refutando as ideias do “Sr. 

Dühring” – filósofo alemão do século XIX que apresentava uma perspectiva positivista do 

desenvolvimento histórico da sociedade –, ao afirmar ser fundamental para o seu 

desenvolvimento os atos políticos dos chefes de Estado (Engels, 2016). Segundo Engels (2016), 

o “Sr. Dühring” com a pretensão de afirmar a sua tese, utiliza como metáfora a obra de Daniel 

Defoe – “Robinson Crusoé” – em que, o personagem Robinson escraviza “Sexta-feira”, fato 

este que é apresentado no sentido de reforçar o papel das ações políticas diante do desenrolar 

da história. Este elemento é desconstruído pela afirmação, “A escravização tem sido sempre, 

para empregar a expressão do Sr. Dühring, um meio para fins ligados a sua subsistência 

(concebida a subsistência no seu sentido mais amplo), sem ter sido em parte alguma um 

agrupamento político [...]” (Idem, p.20). Portanto, o que proporcionou o ato violento da 

escravidão foram as condições históricas reais e objetivas que criaram uma situação de vida em 

que alguém, em algum momento da história pode apropriar-se dos meios de produção de 

maneira individualizada, do contrário, o que justificaria a submissão, a subserviência de um 

sujeito a outro? A resposta seria a constituição de uma sociedade que se organiza a partir da 

existência de proprietários e não-proprietários dos meios de produção. Portanto, a violência, 

partiria de uma necessidade historicamente construída.     

Nesta passagem, Engels (2016) já dá indícios de alguns apontamentos para a sua 

concepção de história e de violência que não se limita aos atos de personagens da história da 

humanidade. 

Para Marx e Engels (2007, p.44), tal concepção de história, assim como a apresentada 

pelo sr. Dühring, se constitui a partir de um caráter ideológico que limita a história humana no 

sentido de enaltecer apenas “ações políticas dos príncipes e dos Estados, lutas religiosas e 

simplesmente teoréticas e, especialmente, que tenha de compartilhar, em cada época histórica, 

                                                             
30 A concepção de ideologia que se trabalha aqui é a apresentada por Marx e Engels (2007), (2010a), em textos 

como “A sagrada família” e “A ideologia alemã”, em que, os autores apresentam uma relação entre ciência e 

ideologia, na qual, esta última apresenta a realidade naturalizando-a no sentido de ocultamento de sua essência, 

em um processo de falseamento do real, que é concreto e objetivo, mas devido a este caráter se apresenta disforme. 

Já a ciência, teria um compromisso com a verdade apanhando todo o desenvolvimento histórico do real, 

verificando seus nexos causais e suas tendências de desenvolvimento, buscando apresentar a realidade como ela 

realmente é.  
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da ilusão dessa época”. Desta maneira, contrariando a perspectiva Dühringniana, Engels (2016), 

afirma que existem alguns determinantes mais preponderantes que constituem a realidade e o 

movimento histórico da humanidade, que neste caso seria o elemento da economia. Neste 

cenário, ele desenvolve a sua “Teoria da violência”, argumentando que esta, não de forma 

determinista, tem sua origem nos processos de desenvolvimento da economia e que a violência 

é um desdobramento desta, e não o contrário.   

Assim pois, antes de se instituir a escravidão, para que seja mesmo possível, é 

essencial que a produção tenha alcançado já um certo grau de progresso e que, na 

distribuição, tenha sido atingido um certo grau de desigualdade. E, para que o 

trabalho dos escravos possa converter-se em regime de produção predominante 

em toda sociedade, é preciso, que nesta, a produção, o comércio e produção de 

riquezas tenham se desenvolvido num grau muito superior. Nas primitivas 

comunidades naturais, organizadas sobre o regime da propriedade coletiva do 

solo, ou não pôde a escravidão existir, sob nenhuma forma ou, então, 

desempenhou esta instituição papel muito secundária. Acontecia o mesmo na 

antiga Roma, quando esta era uma cidade de camponeses. Mais tarde, ao 

converter-se em uma “cidade universal”, e ao concentrar a propriedade privada 

do solo da península itálica, cada vez mais intensamente nas mãos de uma classe 

pouco numerosa de proprietários de terra riquíssimos, a primitiva população de 

camponeses cedeu lugar a uma população de escravos (Engels, 2016, p.21). 

Corroborando com esta ideia, mais adiante o autor acrescenta, 

Outra lição que nos faz voltar ao Sr. Dühring, é que toda organização e todos os 

métodos de luta dos exércitos e, portanto, os triunfos e derrotas, dependem das 

condições materiais, ou, mais concretamente, das condições econômicas, material 

humano e do material armamento, ou melhor, da qualidade e quantidade da 

população e da técnica. Somente um povo de caçadores como os americanos 

poderia pôr em prática a tática dos atiradores. E os americanos não eram caçadores 

por capricho, mas, por causas puramente econômicas, exatamente da mesma 

forma por que hoje, por causas também puramente econômicas, esses mesmos 

yankees – pelo menos aqueles que vivem nos Estados mais antigos – se 

converteram em lavradores, industriais, navegantes e comerciantes, que já não se 

dedicam à caça no desbravamento das selvas virgens, mas que, em troca sabem 

como ninguém como se mover com desenvoltura no campo da especulação, no 

qual aplicaram também a sua tática de massas (Engels, 2016, p.40).   

Após esta afirmação, no intuito de não cair em uma análise determinista, primeiramente, 

deve-se considerar que, assim como a economia põe outras instâncias da vida, a vida põe a 

economia, sem deixar de ressaltar que o aspecto econômico que constitui determinada 

sociedade, no âmbito do pensamento marxiano, compreenderia as formas pelas quais os sujeitos 

se organizam nesta, para produzir os bens materiais e imateriais necessários a sua 

sobrevivência, bem como, a produção e reprodução do sistema em que estes estão inseridos. 

Apesar de que na maioria das vezes, “Eles não sabem disso, mas o fazem” (Marx, 2013, p.149). 
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A partir do que foi apresentado, compreende-se que a violência possui um caráter, 

exclusivamente humano (Vásquez, 2011), e é produto das relações homem-natureza e homem-

homem, não se limitando a subjetividade ou objetividade, ou seja, em sua constituição existe 

uma relação de inerência, entre estes elementos. Pois, acredita-se que o que é da subjetividade, 

é determinado pela objetividade, assim como, o que é objetivo é produto da subjetividade. 

Partido desta lógica, acredita-se que a violência do homem para com outro homem não é algo 

intrínseco à natureza do ser humano especificamente, visto que, considera-se a constituição do 

homem na sua integração entre natureza e sociedade, biológico e social (cultural).  

Para Vásquez (2011), a própria práxis é uma violência do homem para com a realidade 

objetiva que, através de uma ação ativa, busca transformar a matéria ou a realidade imprimindo 

“uma determinada forma à matéria depois de tê-la desarticulado ou violentado” (Idem, p. 373). 

Neste contexto, a violência pode acabar se confundindo com força, que é um elemento que 

permeia a natureza e o próprio homem, no entanto, entende-se que a violência está voltada para 

as relações sociais, portanto, a natureza ou o homem não humanizado não produziria violência, 

melhor dizendo, a violência possuiria um caráter social.  

[...] a violência é exclusivamente do homem, na medida em que ele é o único ser 

que, para se manter em sua legalidade própria, necessita violar ou violentar 

constantemente uma legalidade exterior (a natureza). 

Em um mundo estável e idêntico a si mesmo, não se conheceria a violência, 

sempre que essa é precisamente alteração da estabilidade, imobilidade ou 

identidade. Se o homem vivesse em plena harmonia com a natureza, ou 

passivamente subordinado a ela, não recorreria à violência, já que essa é, por 

princípio, a expressão de um desajuste radical. Neste sentido, podemos dizer que 

apenas o homem pode ser violento (Vásquez, 2011, p.374). 

Deste modo, entende-se que exista uma certa relação entre a práxis e a violência, na 

qual, tanto uma como a outra possuem um caráter social. Deste elo, ao afirma-se que a práxis 

busca a transformação, no caso da sociedade, ela viabiliza a mudança, “tende a destruição de 

terminada estrutura social, constituída por certas relações e instituições (Vásquez, 2011, 

p.376)”. E, também, em determinadas condições históricas, especificamente, em um 

agrupamento social dividido em classes, a violência pode ser utilizada como meio de opressão, 

principalmente, quando perpetrada pelo Estado, que no modelo social classista, aparenta ser 

uma entidade acima dos seres humanos, provedora da igualdade e a justiça. Por isso, a partir da 

relação entre práxis e violência, esta última possuiria um duplo caráter, reforçando que a 

violência em si aparentemente não é uma ação criativa.   

Após analisar alguns elementos fundantes da violência e sua relação com determinado 

modo de produção, nos enveredaremos na especificidade do nosso objeto que se encontra 
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imerso na estrutura social em que vivemos, no intuito de compreender suas relações e 

determinações. Sabe-se que este modelo organizacional se constitui a partir de crises, que por 

sinal são cíclicas, e que, no entanto, este sistema consegue se reconfigurar e constantemente se 

reformular, apresentando um caráter cada vez mais efetivo como um sistema de exploração, em 

uma sociedade da mercadoria pautada pela contradição entre capital e trabalho.  

Para Mészáros (2011), uma das especificidades que diferenciam o modo de ser do 

capital, é que ele possui uma estrutura de comando singular, portanto, a “vida dos indivíduos 

sob tal sistema são determinadas segundo o lugar em que os grupos sociais a que pertençam 

estejam realmente situados na estrutura hierárquica de comando do capital” (Idem, p.98), ou 

seja, ele possui o controle não só da classe explorada, como também, da que explora. Sem 

embargo, apesar de todo este constante aprimoramento, alguns instrumentos estruturais deste 

processo aparentemente permanecem imutáveis, tais como, as relações sociais pautadas nos 

princípios da propriedade privada dos meios de produção e o trabalho assalariado. Portanto, 

para entender o papel da violência na atualidade, parte-se destes pressupostos. 

Sendo assim, ao analisarmos a violência e seus desdobramentos no modo de produção 

capitalista, em vários momentos é notável que ele é negado, velado ou mesmo invertido devido 

ao caráter ideológico inerente ao processo de produção e reprodução do capital. Deste modo, é 

comum nos deparamos com uma relação contraditória no que diz respeito a este elemento 

social, como por exemplo, ao observarmos em uma manifestação a depredação da propriedade 

privada ou bem público, normalmente não percebermos o quanto violenta é a resposta do 

Estado, que geralmente reage com agressões, prisões, ou mesmo perseguições sobre os 

manifestantes.  

Como disse Zizek (2014), geralmente o Estado utiliza-se do recurso violento da 

linguagem para legitimar a opressão. Outro exemplo que nos é interessante, e que 

desenvolveremos um pouco mais a fundo, é a relação de exploração do trabalho assalariado, 

que aparentemente é tida como uma relação entre equivalentes (empregado x empregador) e 

não como uma relação de exploração do homem pelo homem, portanto, extremamente violenta 

e que é velada pela forma como a realidade se apresenta. Na verdade, o que transparece na 

objetividade é que o capital ou o Estado como empregador são figuras que contribuem para o 

bem-estar da população em geral, pois, eles seriam os responsáveis por ofertar empregos à 

população, etc. E isto é real, no entanto, o emaranhado deste contexto não é evidenciado ou 

desvelado. O que acaba não transparecendo a realidade como ela realmente é, o que representa 

um momento do processo de dominação que compõe o aparato ideológico. 
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 A respeito desta característica ideológica de uma sociedade em que observa-se a 

exploração do homem pelo homem, como é o caso do sistema capitalista, Marx e Engels (2007, 

p. 47), destacam que  

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a 

classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua 

força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de 

produção material dispõe também os meios de produção espiritual, de modo que 

a ela estão submetido aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos 

daqueles aos quais faltam meios de produção espiritual. As ideias dominantes não 

são nada mais que a expressão ideal das relações materiais dominantes, são 

relações materiais apreendidas como ideias; portanto, são a expressão das relações 

que fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias de sua dominação. 

A partir deste mecanismo, como foi dito, muitas vezes a violência tem sido velada. 

Assim sendo, segundo Vásquez (2011), em uma sociedade de classes, como a capitalista, a 

violência pode se manifestar de modo real e efetiva de maneira indireta e natural, com o caráter 

alienante e explorador das relações produção. Portanto, ela é escamoteada como recurso de 

dominação, mas, do contrário, “na história real, como se sabe, o papel principal é 

desempenhado pela conquista, a subjugação, o assassínio para roubar, em suma, a violência” 

(Marx, 2013, p.786). No sistema do capital não seria diferente. Seguindo esta lógica de 

“descortinamento”, se Marx e Engels (2005), afirmaram que o motor da história é a luta de 

classes, o que temos até agora é violência nas suas mais variadas formas de manifestações. 

Principalmente, ao se verificar a gênese do capitalismo em que é perceptível e inegável, o quão 

é perverso e violento as relações sociais e de produção neste sistema. Este que, segundo Marx 

(2013), foi forjado a fogo e sangue, em um processo ao qual ele denominou de acumulação 

primitiva em que um restrito grupo de indivíduos acumulou riqueza e o restante acabou sem ter 

nada para vender, “a não ser sua própria pele” (Marx, 2013, p.785).  

Ao investigar a formação do sistema do capital, Marx (2013) expôs o processo de 

acumulação primitiva que foi um período extremamente violento, no qual, as bases do 

capitalismo foram estruturadas, passando assim a evidenciar a preponderância de relações de 

produção que já existiam como o trabalho assalariado, a propriedade privada somada a 

estruturação do Estado burguês. Estas “novas” estruturas aparentam modernidade e um caráter 

de superação das formas anteriores consideradas atrasadas e obsoletas. Portanto, quando se 

sobrepõem as demais, em um primeiro momento, são tidas como menos violentas que as 

anteriores. No entanto, o que é desvelado pela realidade histórica, nos demonstra uma outra 

conjuntura, mas da forma que é transparecido pela economia política e a historiografia 
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burguesa, os elementos que deram sustentação para a ascensão do novo modelo produtivo e da 

nova classe dirigente, seriam modernos e humanizadores.  

Marx (2011), descortina essa situação muito bem, pois, na relação de trabalho que 

preponderava no sistema feudal, a servidão, “o trabalhador aparece como momento da 

propriedade fundiária, é acessório da terra, exatamente como os animais de tração. Na relação 

escravista, o trabalhador nada mais é que máquina de trabalho viva, que por isso, tem valor para 

os outros, ou mais precisamente, é um valor” (Marx, 2011, p.382). Já no capitalismo, 

principalmente sob carapuça do trabalho livre, em contraposição à servidão e à escravidão, o 

trabalhador se apresenta como proprietário de si mesmo, transparecendo uma relação de 

indivíduos iguais, sujeitos que vão ao mercado com os mesmo interesses e correlações de força.  

E foi assim que, 

Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todas os 

revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação, mas 

acima de tudo, os momentos em que grandes massas são despojadas súbita e 

violentamente dos seus meios de subsistências e lançadas no mercado de trabalho 

como proletários absolutamente livres (Marx, 2013, p.787). 

E assim, os explorados servos obtiveram a sua “liberdade”. Assim como os escravos no 

Brasil, “conquistaram” as suas em 1888. Ao discutir a acumulação de capital, que se efetiva 

como as primeiras experiências de capitalismo sob a ótica do mercantilismo (século XV), Marx 

(2011), retoma um contexto violento, anterior a este momento na história da humanidade, e 

parte do momento que vai caracterizar o surgimento da propriedade privada, que, sem sombra 

de dúvidas é um dos elementos centrais da sociedade que se ergueu a partir do sistema do 

capital. Mas, quem apresenta uma discussão mais elaborada sobre o processo de formação da 

propriedade privada é Engels (2019), que inclusive expõe argumentos que contribuem para a 

compreensão de toda violência que subjuga as mulheres desde a antiguidade, aos dias de hoje31, 

a partir do advento da propriedade privada, pois os laços familiares iniciais se dissolvem diante 

dela, e, entre outros aspectos, novas relações sociais se desenvolvem tendo por base o 

antagonismo e a luta de classes. Portanto, com o desenvolvimento da propriedade privada, que 

                                                             
31 Em sua obra, Engels (2019), apresenta várias concepções de família, em que as mais “primitivas” eram 

caracterizadas pela centralidade das mulheres em sua constituição, o que poderíamos chamar de matriarcado. No 

entanto, com o desenvolvimento das forças produtivas essa ordem social se alterou. “À medida que as condições 

econômicas de vida se desenvolviam e, portanto, minavam o antigo comunismo e à medida que aumentava a 

densidade populacional, as relações sexuais tradicionais iam perdendo seu caráter inocente de primitividade 

selvagem e, na mesma proporção, iam-se tornando mais humilhantes e opressivas para as mulheres [...]” (Engels, 

2019, p.57). Em relação à sujeição da mulher ao homem, o autor afirma que o momento de virada neste processo 

foi o fim do direito materno, pois, todo o direito hereditário passou, desde então, ao homem que assumiu o comando 

e a mulher foi “degradada, escravizada, tornou-se escrava do desejo do homem e mero instrumento de procriação” 

(Idem, p.60). 
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parte da sociedade comunal, em que condições, historicamente construídas, dissolvem-se as 

antigas relações de produção que vão abalando as estruturas em que estão fundadas as suas 

relações de propriedade comunais, “se o indivíduo singular altera sua relação com a 

comunidade, então, ele altera a sua comunidade e atua destrutivamente sobre ela, bem como 

seu pressuposto econômico” (Marx, 2011, p.398). 

Este desenvolvimento das forças produtivas que proporcionaria a acumulação de 

riquezas, favoreceu a construção de novas formas de se relacionar entre os seres humanos, que, 

consequentemente, engendraram novas condições objetivas, aliadas à destruição de outras, 

onde a relação capital x trabalho se constituísse a partir de um processo de exploração. “São 

pressupostos processos históricos que colocaram uma massa de indivíduos de uma nação, etc., 

se não de início na condição de trabalhadores livres, ao menos na de trabalhadores que o são 

potencialmente, cuja única propriedade é sua capacidade de trabalho e a possiblidade de trocá-

la por valores existentes” (Marx, 2011, p.412). Este momento foi fundamental para que o capital 

pudesse surgir e se perpetuar como forma de riqueza mercantil acumulada, percorrendo todo o 

percurso da história humana, nos modos de produção escravista e feudal, até que edificaram 

suas bases na sociedade atual. Portanto, o capital existe antes da sociedade capitalista.      

Dando continuidade a esta análise de estruturação das bases violentadoras sob as quais 

o capitalismo se fundamentou, pode-se perceber que os séculos XVIII e XIX, são a chave de 

virada para o violento processo de acumulação primitiva do capital, que começava a apresentar 

seus desdobramentos e ruptura com o antigo regime feudal, que ainda conservava algumas 

relações sociais com o estabelecimento das monarquias nacionais e com o absolutismo 

monárquico. Assim sendo, observa-se o definhamento da sociedade feudal, em que as próprias 

contradições que causaram a derrocada do sistema, foram responsáveis pela estruturação das 

bases da sociedade capitalista. A mesma violência que levou um modelo a bancarrota, foi 

responsável pelo sucesso do outro. 

O desenvolvimento da revolução industrial, que teve seu início na própria Inglaterra, 

contribuiu diretamente para esta dinâmica. A produção de tecidos de algodão que puxou o 

desenvolvimento da industrialização neste país, trouxe consigo a escravidão, fato este que levou 

o historiador Hobsbawm a dedicar toda a sua obra “A Era das Revoluções: 1789-1848”, a esta 

temática, pois o mesmo afirma, que “durante todo o período de que trata este livro, a escravidão 

e o algodão marcharam juntos” (Hobsbawm, 2017, p. 67). A Inglaterra dominou a produção e 

o comércio desta mercadoria, na Europa e principalmente, fora do velho continente. A 

violência, novamente foi o subterfúgio da construção deste domínio inglês. Segundo 
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Hobsbawm (Idem, p. 69), “dentro destas áreas a indústria britânica tinha estabelecido um 

monopólio por meio das guerras, revoluções locais e de seu próprio domínio imperial”.       

Um pouco antes deste processo, a violenta expropriação e expulsão dos camponeses de 

terras que não tinham escrituras (comunais) ou endividadas, no chamado processo de 

cercamentos e clareamentos32 contribuiu diretamente para que um excedente de mão de obra 

se constituísse nos meios urbanos. Este evento “fez da Grã-Bretanha um país de alguns grandes 

proprietários, um número moderado de arrendatários comerciais e um grande número de 

trabalhadores contratados [...]” (Hobsbawm, 2017, p. 89). Depois de sair da opressão do Ancien 

Régimen, os servos, agora transformados em trabalhadores livres, são introduzidos em uma 

sociedade, na qual, as formas de violência, na realidade são muito mais incisivas na perspectiva 

da subjugação. Pois, esta nova forma de exploração é escamoteada por uma cortina de 

modernidade, em que o trabalho assalariado livre, num primeiro momento se apresenta menos 

desumano. Afinal de contas, o trabalhador agora é livre para vender sua força de trabalho, 

diferentemente do servo que estava preso à gleba do senhor e do escravo que era uma 

propriedade.  

[...] esses recém-libertados só se convertem em vendedores de si mesmos depois 

de lhes terem sido roubados todos os seus meios de produção, assim como todas 

as garantias de sua existência que as velhas instituições feudais lhes ofereciam. E 

a história dessa expropriação está gravada nos anais da humanidade com traços 

de sangue e fogo (Marx, 2013, p.787).  

No desenrolar destes processos, condições foram avassaladoras e violentamente 

construídas para que a burguesia pudesse dispor de força de trabalho livre, os camponeses que 

tiravam seu sustento da terra, perderam suas propriedades ou muitas vezes, não tinham 

condições mínima de subsistência e migraram para as cidades, que tinham apenas o ar de 

liberdade.  

A partir das condições históricas em transformação, foi se estruturando um contexto, no 

qual, os trabalhadores fossem brutalmente expropriados dos seus instrumentos e meios de 

trabalho, sua força de trabalho convertida em mercadoria, em que prevalece a valor de uso sobre 

o valor de troca.  Estes fatos, contribuíram diretamente para a constituição de um exército de 

reserva, do qual, os capitalistas poderiam desfrutar a seu bel-prazer, explorá-los e acumular 

capital. Para a sua efetivação, foram implementadas violentas condições históricas de 

                                                             
32 Esses movimentos foram artifícios usados para expulsar os camponeses da terra na Inglaterra, incialmente, estes 

eram violentamente expulsos das terras, que do dia para noite eram cercadas, posteriormente a retirada dos 

camponeses passaram a ocorrer através de esquemas “legais”, onde os terrenos eram apropriados por pessoas 

abastadas. Os clareamentos como diria Marx (2013), foram uma forma de varrer os seres humanos do campo, e 

substituí-los por ovelhas. Ambos foram muito comuns na Inglaterra dos séculos XVI ao XIX.   



  

75 
 

 

exploração, no intuito de perpetuar do movimento do capital, uma delas é chamada de “lei geral 

da acumulação do capital”, que se baseia no fato de quanto mais o capital se acumula, mais 

trabalhadores empobrecidos se verifica. Num movimento que tende expandir o capital, 

consequentemente, o capital variável33 e a “superpopulação relativa”34 de potenciais 

trabalhadores. No entanto, a implementação do capital variável não representa 

proporcionalmente o aumento de trabalhadores empregados, e sim a intensificação da 

exploração dos que já estão nos postos de trabalho e a utilização de forças de trabalho menos 

remuneradas, como mulheres e crianças. Daí o que se obtém com a acumulação de capital é a 

pura expressão da violência, pois, se de um lado apropria-se riqueza, “ao mesmo tempo, a 

acumulação de miséria, o suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a 

degradação moral no polo oposto, isto é, do lado da classe que produz seu próprio produto como 

capital” (Marx, 2013, p.721). E quanto mais riqueza a classe trabalhadora produz, pior as 

condições de vida dos produtores.  

Marx (2013) e Engels (2010a), verificaram e ilustraram muito bem essa situação dos 

trabalhadores, onde o capitalismo estava mais desenvolvido na Europa do seu período, na 

Inglaterra. 

O que é verdadeiro para Londres também é para Manchester, Birmingham e Leeds 

– é verdadeiro para todas as grandes cidades. Em todas as partes, indiferença 

bárbara e grosseiro egoísmo de um lado e, de outro, miséria indescritível; em 

todas as partes, a guerra social: a casa de cada um em estado de sítio; por todos 

os lados, pilhagem recíproca sob a proteção de lei; e tudo isso tão despudoramente 

e abertamente que ficamos assombrados diante das consequências das nossas 

condições sociais, aqui apresentados sem véus, e permanecemos espantados como 

o fato de este mundo enlouquecido ainda continuar funcionando (Engels, 2010a, 

p.68).   

                                                             
33 Segundo Marx (2013), o capital no seu movimento de reprodução, especificamente, no momento da produção 

ele se converte em meios de produção (matéria-prima, instrumentos, máquinas), esta parcela ele denominou capital 

constante, pois, “não altera sua grandeza de valor no processo de produção” (Idem, p.286). Uma outra parte do 

capital se metamorfoseia em força de trabalho. Esta parcela “não só reproduz o equivalente do seu próprio valor, 

como produz um excedente, um mais-valor, que pode variar sendo maior ou menor de acordo com as 

circunstâncias” (Idem, p.286). Daí a ideia de capital variável.   
34 De acordo com Marx (2013), no processo de acumulação de capital existe um tendência em que as somas de 

investimento em capital variável tendem a diminuir no campo da força de trabalho. Sendo assim, a sempre 
renovação das condições de produção “libera” constantemente parte dos trabalhadores, que constituirá uma 

população de trabalhadores desempregados. Mesmo com investimento em capital variável, a tendência é colocar 

mais trabalho em movimento com menos trabalhadores. Esta mão de obra desempregada, à disposição do capital, 

Marx (2013), nomeou “superpopulação relativa” que pode ser qualificada como flutuante, latente ou estagnada. A 

população flutuante é aquela que de acordo com as determinações da divisão do trabalho e dos investimentos do 

capital, saltam de um ramo para outro, ora estão empregados, ora não. A latente seria aquela que é expulsa do 

campo, onde as condições não possibilitam a subsistência e acabam migrando para a cidade. E por último a 

estagnada, que é aquela que se encontra na esfera do pauperismo, o chamado “lumpemproletariado”, sujeitos que 

estão marginalizados como as prostitutas, delinquentes, órfãos, idosos abandonados, incapacitados ao trabalho, 

etc.    
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Com o desenvolvimento do capitalismo, o processo de violência não se encerra na 

exploração do trabalho, toda uma estrutura de dominação e submissão de classe foi 

implementada. A rápida transformação de uma sociedade agrária e campesina em modelo 

urbano, também acarretou sofrimento a classe trabalhadora. Por conseguinte, Engels (2010a), 

enfatiza o que já foi apontado anteriormente, “certa feita, percorri Manchester em companhia 

de um desses burgueses e falhei-lhe da má arquitetura, da insalubridade, das condições horríveis 

dos bairros operários e disse-lhe que jamais vira uma cidade construída em piores condições” 

(Idem, p.308). Como formas de ampliação desta realidade decadente acrescenta-se a 

prostituição, o alcoolismo, o roubo e a exploração desenfreada da mão de obra de mulheres e 

crianças que viviam em condições subumanas. 

Dentro destas circunstâncias, outro elemento que expressa a violência do processo de 

acumulação do capital diz respeito a exploração colonial. Neste quesito o capital não poupou 

seu ímpeto violento, em que, a escravidão, o extermínio, o estupro, a tortura, o racismo, o 

patriarcado, a xenofobia, a expropriação territorial, a grilagem, etc., ainda estão presentes nos 

países que foram submetidos a este tipo de dominação. Marx (2013) vai além ao discutir o 

processo de colonização, ao verificar que a operação de expropriação que efetuou as bases de 

desenvolvimento do capitalismo nas metrópoles, tiveram que ser implementadas nas colônias, 

o que justificou uma leva massificada de estrangeiros por toda parte do chamado Novo Mundo. 

Pois, com a quantidade de terras excedentes nestes locais, dificilmente, os trabalhadores seriam 

subjugados como ocorrera na Europa, em que, o exército de reserva de trabalhadores contribuiu, 

e ainda contribui, diretamente para a fundamentação do movimento de acumulação de capital.      

 Outro componente que caracteriza a violência deste início da revolução industrial e vai 

se manter até os dias atuais, é a implementação da maquinaria. Com a aparência de uma 

ferramenta que tem o intuito de facilitar a produção de mercadorias, a máquina vai muito além. 

“Ela encurta a parte da jornada de trabalho que o trabalhador necessita para si mesmo, a fim de 

prolongar a outra parte de sua jornada, que ele dá gratuitamente para o capitalista. Ela é meio 

de produção de mais-valor” (Marx, 2013, p. 445).  

Seguindo esta lógica, além do uso da força para se estabelecer, o capitalismo no seu 

desenvolvimento, utiliza novas formas de violência para se impor na relação capital x trabalho 

e manter o ciclo capital. Neste raciocínio, a partir do que foi apontado, observa-se então, 

questões de violência que são específicas das relações de produção capitalistas, ou seja, do seu 

modo de ser.  

No caso da implementação das máquinas na produção de mercadorias, compreende-se 

de antemão que o tempo de trabalho na produção, se divide em tempo de trabalho necessário e 
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tempo de trabalho excedente. E nesta divisão está o caráter violento da relação, pois o tempo 

de trabalho necessário se constitui apenas do valor dos meios de subsistência mínimo para a 

sobrevivência do trabalhador, para que ele não pereça de inanição e volte ao trabalho no dia 

seguinte. O restante do trabalho, o excedente, é apropriado pelo dono dos meios de produção. 

A máquina, devido ao seu desenvolvimento técnico, reduz o tempo de produção das 

mercadorias, o que faz com que o trabalhador em pouco tempo produza o suficiente para a sua 

manutenção; desta realidade advém uma sobra de mais tempo para a produção do trabalho 

excedente. Ou seja, ao invés de reduzir a jornada de trabalho, a máquina a aumenta, e 

consequentemente, mais exploração de trabalho excedente ou mais-trabalho. E neste fluxo, é 

verificável uma tendência de sempre reduzir o tempo de trabalho necessário. Ou seja, sempre 

expandir o processo de exploração sobre o trabalhador. Daí, compreende-se a busca desenfreada 

por novas tecnologias neste período e nos dias de hoje.35  

 Este tempo de trabalho excedente produzirá um valor que constituirá o mais-valor. O 

mais-valor, segundo Marx (2013), se compõe da parte do valor produzido pelo trabalhador que 

é usurpada pelo capitalista, ou seja, no processo produtivo, de tudo que é criado pelo produtor 

da riqueza (trabalhador), apenas o valor mínimo, suficiente para a subsistência (trabalho 

necessário) é devolvido ao produtor da riqueza. Ou seja, pago ao trabalhador na forma de 

salário. O restante é apropriado pelo proprietário dos meios de produção na figura do capitalista. 

Não obstante, Marx (2013), afirma que o mais-valor se configura em um roubo. 

Neste contexto, o processo iniciado no século XI, na Europa, tem no século XIX toda 

uma pavimentação voltada para a exploração de uma classe sobre a outra, construída através da 

violência. A partir deste momento o capitalismo já possui suas bases para se desenvolver. Assim 

sendo, temos a fixação da propriedade privada, a preponderância do trabalho assalariado “livre” 

e o estabelecimento do Estado burguês. Ou seja, a partir do que foi apresentado, constituiu-se 

o tripé, que segundo Mészáros (2011), é fundamental para a manutenção e desenvolvimento 

sóciometabólico do sistema: capital, trabalho assalariado e Estado. Agora tem-se, a 

sobreposição do capital em relação ao trabalho e o Estado aparentando neutralidade, dando toda 

a cobertura necessária para a continuidade das imposições violentas do capital. De acordo com 

Mészáros (2011, pp.109-108), na sociedade atual,  

[...] o Estado se afirma como pré-requisito indispensável para o funcionamento 

permanente do sistema do capital, em seu microcosmo e nas interações das 

                                                             
35 Esta realidade é muito comum com a inserção das tecnologias da informação no nosso cotidiano, com elas os 

trabalhadores passaram a se conectar 24 horas por dia ao trabalho, mesmo nos dias de folga. De acordo com 

Mendes (2020), os professores estão trabalhando três vezes mais no período de aulas remotas durante a pandemia, 

na qual, os docentes têm que ministrar aula via internet.  



  

78 
 

 

unidades particulares de produção entre si, afetando intensamente tudo, desde os 

intercâmbios locais mais imediatos até os de nível mais mediato e abrangente.  

Onde o trabalho assalariado se encontra em posição estratégia para a consolidação 

da exploração e subserviência ao sistema. 

Já a forma do trabalho sob a égide do assalariamento, na verdade se constitui em uma 

forma de escravidão moderna. Pois, se assenta em uma relação de produção que põe o 

trabalhador na forma de objeto, máquina ou animal (coisa), assim como, o escravo, seja na 

antiguidade ou na era moderna com a escravidão dos negros africanos. “A taxa mais baixa e 

unicamente necessária para o salário é a subsistência do trabalhador durante o trabalho, e ainda 

[o bastante] para que ele possa sustentar uma família e [para que] a raça dos trabalhadores não 

se extinga” (Marx, 2010, p.24). Quanto mais o capital se acumula e com a maior divisão do 

trabalho, menos autonomia e mais dependência e alienação, pois   

[...]o trabalhador torna-se mais puramente dependente do trabalho, e de um 

trabalho determinado unilateral, maquinal. Assim como é, portanto, corpórea e 

espiritualmente reduzido à máquina – e de um homem [é reduzido] a uma 

atividade abstrata e uma barriga – assim também se torna cada vez mais 

dependente de todas as flutuações do preço de mercado, do emprego dos capitais 

e do capricho do rico (Marx, 2010, p.26). 

Consequentemente, maior imersão no processo de fetichização, pois, novamente os 

seres humanos são colocados como coisa. Essa é a condição de ser do sujeito pautado pela 

relação do trabalho assalariado. Logo, o trabalhador se torna uma mercadoria e 

consequentemente, um ser totalmente dependente do empresário que tem em suas mãos o poder 

de determinar a sua existência, ou seja, escolher entre levar uma vida de sacrilégio ou a própria 

morte. Estas são as opções violentas do trabalhador assalariado.  

 A procura por homens regula necessariamente a produção de homens assim 

como de qualquer outra mercadoria. Se a oferta é muito maior que a procura, 

então uma parte dos trabalhadores cai na situação de miséria ou na morte pela 

fome. A existência do trabalhador é, portanto, reduzida à condição de existência 

de qualquer mercadoria. O trabalhador tornou-se uma mercadoria e é uma sorte 

para ele conseguir chegar ao homem que se interesse por ele. E a procura, da qual 

a vida do trabalhador depende, depende do capricho do rico capitalista (Marx, 

2010, p.24). 

Assim, a também brutal dependência não se encerra diretamente na exploração do seu 

trabalho, ela se desdobra em um conflito direto entre os próprios trabalhadores ocasionada pela 

concorrência de vagas, o sistema coloca os trabalhadores contra eles mesmos. E as próprias 

condições engendradas pelo sistema ocasiona esta situação, visto que, em razão da concorrência 

entre capitalistas, uns acabam falindo, tornando-se trabalhadores, “e na medida que o número 
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de trabalhadores se elevou, a concorrência desses entre si tornou-se maior, mais inatural e mais 

violenta” Marx, 2010, p.27).  

Desdobrando esse entendimento, pode-se afirmar que a relação social do 

assalariamento, aliena o sujeito da condição humana, subtrai sua forma de ser, obriga-o a levar 

a vida para obter um salário, seja no fim do mês, por semana, por hora, por entrega ou corrida, 

como é mais comum hoje em dia, se torna um sacrifício, um morticínio parcelado. Segundo 

Marx (2010, p.25), na relação de trabalho assalariado “O trabalhador sofre em sua existência”. 

Dessa peleja em que o trabalhador se enrosca, surge uma relação de dependência em 

que quando a condição é favorável ao capital, ou seja, maior ganho deste, o trabalhador desfruta 

sofrimento, quando os ganhos do capital reduzem, o que sobra para ele é miséria.  

Condecorando a sala de jantar do capital que já contava com a presença ilustre do Estado 

e do trabalho assalariado, encontra-se a manutenção da propriedade privada que, a partir de sua 

instituição, modificou as relações de produção, a forma dos sujeitos se relacionar com seus 

semelhantes e com a natureza. Pois, todas as interações que eram construídas entre os 

indivíduos e a natureza, os objetos, os outros seres humanos e si mesmo, através do trabalho, 

foram transgredidas. A propriedade privada se constitui na forma objetiva do processo de 

alienação, bem como, a alienação seria sua forma subjetivada. Com este estranhamento, o ser 

humano passa a se relacionar “com a sua própria atividade como uma [atividade] não-livre, 

então ele se relaciona com ela como atividade a serviço de, sob o domínio, a violência e o jugo 

de outro homem” (Marx, 2010, p.87).  

Nesta linha de raciocínio, com uma visão mais aguçada para uma análise da constituição 

do real, é perceptível o momento em que os seres humanos passaram a usar a violência como 

meio de acumular, explorar, oprimir, expropriar e se apropriar do que era produzido 

coletivamente. Momento este, que compreende-se como parte integrante de um processo que 

culminou na gênese da propriedade privada, marcando a ruptura com o antigo modo de 

produção comunal coletivo. Como já foi dito, a entrada em cena da propriedade privada vai 

proporcionar desdobramentos sociais, econômicos, políticos e culturais determinantes na 

história da humanidade. Nesta perspectiva, instituições e valores foram fomentados como a 

acumulação de riquezas, casamento monogâmico, família patriarcal, relações de exploração do 

homem pelo homem (escravidão, servidão ou trabalho assalariado), a sociedade de classes ou 

estamentos e o próprio Estado, constituem o arcabouço de elementos que são produtos do 

surgimento da propriedade privada e, consequentemente, contribuíram para sua defesa e 

manutenção. Com esta mirada rejeita-se assim, a perspectiva de naturalidade destas instituições, 

bem como, das relações sociais que constituem o nosso cotidiano. O que contribui diretamente 
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para vislumbrarmos a violência como um elemento que vem percorrendo a história da 

humanidade, no entanto, pode não ser algo natural, nem biológico, nem estritamente subjetivo. 

 Em contraposição ao dinamismo de exploração desenvolvido pela propriedade privada, 

a partir de uma construção ontológica, entende-se que o criador de riqueza é o ser humano 

trabalhador (homem ou mulher) e que o trabalho é uma atividade produtora, criadora, expressão 

da práxis que é a ação transformadora consciente da objetividade e subjetividade, já que 

contempla-se uma relação de indissociabilidade entre elas. O trabalho é, portanto, um princípio 

que determina a sociabilidade dos indivíduos. Através dele, homens e mulheres se humanizam 

e se relacionam com outros sujeitos e com a natureza, transformando a realidade e a si mesmo, 

ou seja, o caráter humano se constitui através do trabalho. Segundo Lukács (2013, p.44), “ele 

é, essencialmente, uma inter-relação entre homem (sociedade) e natureza, tanto inorgânica 

(ferramenta, matéria-prima, objeto de trabalho, etc.) como orgânica [...], mas antes de tudo 

assinala a transição, no homem que trabalha, do ser meramente biológico ao ser social”. A partir 

deste ponto de vista, o trabalho é a objetivação da vida genérica do ser humano, expressão da 

sua genericidade no real. Ou seja, é nele que o processo de vida social se constitui, que em 

determinadas condições históricas aparece como realização singular, individual. No entanto, é 

produto da coletividade, pois, quando se vem ao mundo outras objetivações já nos antecederam. 

Portanto, parte-se de um sistema de objetivações. Consequentemente, trabalho é condição 

humana e ser é condição de se apropriar, é condição da humanidade.  

Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim, uma 

condição de existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna 

necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, 

portanto, da vida humana (Marx, 2013, p.120). 

Com a introdução da propriedade privada, o sistema de objetivações, apontado 

anteriormente, se organiza de maneira que pessoas são excluídas do processo de apropriação 

desta humanidade como um todo. Ou seja, o trabalho em determinadas condições toma outro 

sentido. A perspectiva humanizadora se converte em estranhamento, alienação e negação da 

humanidade. O “ter” prevalece sobre o “ser” e o próprio homem se constitui em mercadoria. 

Ao considerar isso, Marx (2010, p.84), afirma que na medida que o trabalho se encontra 

estranhado, 

1) Estranha do homem a natureza, 2) [e o homem] de si mesmo, de sua própria 

função ativa, de sua atividade vital; ela estranha o homem o gênero [humano]. 

Faz-lhe da vida genérica apenas um meio da vida individual. Primeiro, estranha a 

vida genérica, assim como a vida individual. Segundo, faz da última em sua 

abstração um fim da primeira, igualmente em sua forma abstrata e estranhada. 
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Com os sujeitos não se reconhecendo nas próprias relações sociais, o processo de 

subjugação destes se intensificou, assim como, na natureza o macho se sobrepõe, e domina pela 

força, as relações dos indivíduos perdem seu caráter de humanidade, vigorando as leis da 

natureza, apontando para uma perspectiva de um ser humano bestializado. 

Chega-se, por conseguinte, ao resultado de que o homem (o trabalhador) só se 

sente como [ser] livre e ativo em suas funções animais, comer, beber e procriar, 

quando muito ainda habitação, adornos etc., e em suas funções humanas só [se 

sente] como animal. O animal se torna humano, e o humano, animal. 

Comer, beber e procriar, etc., são também, é verdade, funções genuína[mente] 

humanas. Porém na abstração que as separa da esfera restante da atividade 

humana, e faz delas finalidades últimas e exclusivas, são [funções] animais (Marx, 

2010, p.83). 

 O desdobramento deste contexto é o homem expressando o seu lado animal nas relações 

sociais, nesta luta entre as bases biológica e social. Não seria este um caminho para a 

compreensão da violência na sua relação com o trabalho e a subjetividade? Se esta é a chave 

para o nosso entendimento, no desenvolver deste estudo vamos partir destes aspectos sempre 

buscando as relações e os nexos causais com esta base histórica, bem como suas contradições. 

Já que, além do aspecto biológico que constitui o ser humano, a própria preparação para o 

mundo do trabalho sob a roupagem capitalista, nega o processo e humanização. 

Retomando a longa trajetória pela qual o capital veio estruturando as suas bases 

violentas de exploração, o que se sabe a partir disto, é que, com o estabelecimento da burguesia 

como classe dominante, a violência se constitui como uma condição do poder e da realização 

do violento ciclo do capital, expressando a continuidade da “pré-história da humanidade”. 

Fundamentado nesta base violenta, a partir do século XX, esse “homem pré-histórico” será 

submetido e cometerá uma série de atrocidades, em que o fim é exclusivamente a manutenção 

da sociedade do capital. Entre outros eventos pode-se destacar duas grandes Guerras Mundiais, 

Revolução Russa, Cubana, Guerra Fria, implantação de ditaduras na América latina, África, 

Oriente Médio, etc. Tudo isso, acompanhado de crises cíclicas do sistema, que se expressam 

nestes conflitos, onde o fardo pesado esteve e está sobre os ombros da classe trabalhadora. Além 

do mais, para o sistema se restabelecer (explorar ainda mais o trabalho), métodos e modelos de 

ampliação de mais-valor são implantados e implementados como Taylorismo, Fordismo, 

Toyotismo e neoliberalismo. 

Essas formas de violência mais recentes do capital (Toyotismo e Neoliberalismo)36 

serão responsáveis pela constituição de um “novo homem produtivo”, produto de uma ideologia 

                                                             
36 A partir da lógica de reconfiguração do capital, apresentada, com a crise do modelo de produção taylorista-

fordista entre os anos 1960-1970, um novo modelo de gestão da produção, mais eficaz, no sentido da exploração, 
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orgânica do capital, “capaz de dar respostas as novas necessidades do capital” (Alves, 2011, 

p.98). Nesta perspectiva, a objetividade da classe trabalhadora que já havia se modificado com 

o fim do feudalismo, com o capitalismo revigorado, agora aponta-se para um processo de 

“captura da subjetividade”. “É a constituição de um novo nexo psicofísico capaz de moldar e 

direcionar ação e pensamento de operários e empregados em conformidade com a 

racionalização da produção” (Alves, 2011, p.111). Essa nova forma de imposição do capital 

sobre o trabalho, acabou cooptando a capacidade de reação dos trabalhadores, e o que temos é 

a intensificação do processo de alienação e de exploração da classe trabalhadora. 

A partir destes pressupostos, um aspecto da violência que é característico, mais 

efetivamente desta segunda metade do século XX, é que além de ser física, temos a violência 

que atinge a subjetividade dos indivíduos, alterando a sua forma de ser, de se relacionar com o 

real. Não obstante, ao se considerar a inerência entre objetividade e subjetividade, toda e 

qualquer forma de exploração do trabalho irá implicar em sua formação ou deformação, no 

entanto, nos modelos produtivos atuais há uma incidência mais direta que coaduna a resistência 

do trabalhador à lógica do sistema. Nestas condições foi possível construir um ambiente 

totalmente favorável à valorização do capital, aliado a uma dependência vital e subserviente da 

classe trabalhadora e produtora de riqueza, na relação capital x trabalho. Nesta nova estrutura 

social observa-se a existência do trabalho assalariado, convivendo com outras formas, entre elas 

a própria escravidão e uma busca constante de modos mais eficientes de exploração da força de 

trabalho. 

São estes pontos que pretende-se desenvolver no decorrer deste estudo, trançando um 

vínculo entre estas mediações violentas, que se estruturaram desde a acumulação primitiva do 

capital, o cotidiano da escola e o trabalho docente, bem como as possíveis implicações deste 

complexo de determinações na subjetividade dos trabalhadores docentes. A seguir, 

apontaremos algumas formas de expressões da violência no cotidiano dos trabalhadores.   

 

2.4 Objetivação e subjetivação da forma-violência no modo de produção capitalista 

 Como já foi apresentado, o modelo organizacional produtivo do sistema capitalista, que 

visa uma dinâmica intensificação da exploração do trabalho, demonstrou sinais desta 

peculiaridade, mais especificamente a partir do século XVIII, na Inglaterra. Estas evidências se 

expressaram com maior incidência no momento em que a implementação da maquinaria, 

                                                             
passou a ser implementado com o toyotismo e suplementado político-ideologicamente, com as medidas 

neoliberais. 
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juntamente com seus desdoramentos na grande indústria, com a exploração de minérios, com o 

desenvolvimento dos meios de transportes e com o processo de urbanização, fundamentaram a 

base do que chamamos de Revolução Industrial. Constituindo assim, uma estrutura de 

exploração do trabalho que toma como sustentação as relações sociais a partir da propriedade 

privada dos meios de produção. Esta forma de ser violenta se desenvolve objetiva e 

subjtivamente desdobrando em particuaridades e singularidades violentas, constituindo assim, 

uma violência sistêmica e estrutural que se fundamenta no próprio modelo de sociabilidade 

burguês. Segundo Silva & Silva (2010, p.122), “a ordem burguesa é geneticamente violenta, 

bem como oferece um terreno muito fértil para que as formas sigulares de violência sejam 

particularmente potencializadas sob suas condições”. Portanto, a violência não se funda no 

modo de vida burguês, é a sociabilidade burguesa que se baseia e se desenvolve a partir dela. 

Dentro deste novo contexto histórico, dissolveu-se anteriores formas de relações de 

produção que eram mais pessoais, ou mesmo, mais humanizadas, culminando com a decadência 

das corporações de ofício e a produção pela via da manufatura. Esta nova trama econômica e 

social favoreceu o desenvolvimento de uma classe trabalhadora urbana que passou a viver em 

uma realidade de extrema exploração, permeada por diferentes formas de violência que 

flutuavam desde a degradação moral, como retratou Engels (2010a), degradação esta que se 

constituiu como um desdobramento das condições reais em que os trabalhadores estavam 

submetidos, onde pode-se destacar a fome, a falta de moradia ou as péssimas condições destas, 

constantes acidentes que geram amputações de partes do corpo, chegando a morte em cargas 

horárias de trabalho extenuantes, entre outras determinações degradantes. Este contexto, não 

poupou crianças, mulheres, homens e idosos, isto quando estes indivíduos tinham o privilégio 

de chegar ao que hoje pode-se denominar de “terceira idade”37.  

 Como já foi dito anteriormente, uma grande massa de trabalhadores foi lançada à propria 

sorte em cidades que mais que duplicaram sua população em trinta anos na Inglaterra (Engels, 

2010a), sem a menor condição estrutural de abriagar estas pessoas, gerando uma massa de 

famigerados, desabitados e desempregados que viviam amontoados como qualquer tipo de 

animal, menos como seres humanos. Vivendo nestas circunstâncias, em muitas ocasiões os 

estábulos se constituiam em moradia de trabalhadores. Estas condições de vida da nova classe 

que nada possui (Engels, 2010a), com o processo de mundialização do capital, rapidamente se 

instala nas grandes cidades de todo o planeta, legando a ela, uma vida permeada por sofrimento 

causado pela exploração de uma classe sobre a outra, em um modelo de sociedade, no qual, 

                                                             
37 Segundo lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso no Brasil, são considerados 

idosos, as pessoas que possuem sessenta (60) anos ou mais. 
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uma restrita camada da população usufrui de grande parte da riqueza produzida, enquanto a 

outra deve ser espoleada das minímas condições de sobrevivência, vivendo e convivendo em 

locais de trabalho que lhes ofertam coditianamente acidentes, mortes, assédios, perseguições, 

constrangimentos, adoecimentos, desempregos.  

Para tentar resistir e sobreviver nestas condições de sofrimento e extrema violência, 

estes sujeitos se lançam em situações ainda mais degradantes com o incremento do consumo 

exarcebado de bebidas alcóolicas, drogas, etc. Este enredo, que deu origem ao proletariado 

(Engels, 2010), foi consubstanciado pela concorrência, seja entre trabalhadores e capitalistas 

em uma efetiva guerra pela sobrevivência. Guardada as devidas proporções, as condições dos 

trabalhadores nesta realidade, foram muito mais degradantes, já que a luta de cada dia é por 

condições mínimas de sobrevivência em uma concorrência, em que de fato, se estabeleceu a 

“lei do mais forte”. Para se ter uma noção de como este combate se expressa na realidade, entre 

outros fatores, em um contexto no qual o número de trabalhadores se encontra excedente, o 

extermínio da classe trabalhadora se justifica em guerras, massacres, chachinas, assassinatos, 

perseguições, extermínios, etc. Na perspectiva da luta de classes, seguindo esta lógica de 

aniquilamento da classe trabalhadora, Marx (2010, p.26), acrescenta que, 

Com isso, eles encurtam o seu tempo de vida. Este encurtamento de sua duração 

de vida é uma circunstância favorável para a classe trabalhadora em geral, pois, 

em função disso, se torna sempre necessária a nova oferta. Esta classe tem sempre 

de sacrificar uma parte de si mesma, para não perecer totalmente.  

 Além do subjugamento nas condições de trabalho, os trabalhadores são submetidos a 

todo tipo de degração objetiva e subjetiva, que entre outros fatores, visam o intuito de não lhes 

sobrar um tempo mínimo que possibilite a contestação da realidade em que vivem. Este caráter 

do sistema é perceptível desde os séculos XVIII e XIX, no chamado processo de acumulação 

primitiva e com o desenvolvimento da grande indústria e ainda, nos dias de hoje se efetiva de 

diversas maneiras, numa violência naturalizada e generalizada “sob a égide da barbárie 

neoliberal” (Silva & Silva, 2010). Esta lógica de funcionamento do sistema, constamente rejeita 

e empobrece objetiva e subjetivamente a classe trabalhadora, legando a esta a miséria, a fome, 

a prostituição, o crime, enfim, a violência. 

 Tomando como referência esta realidade apresentada até aqui, em que é notável o 

desenvolvimento de todo um aparato que intensifica a exploração e subjugação da classe 

trabalhadora, pode-se afirmar que exista uma correlação entre o caráter estruturalmente violento 

do trabalho no capitalismo (alienação, exploração, dominação) e suas múltiplas formas de 
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atualização que se expressam objetiva e subjetivamente em acidentes, mortes, assédios, 

perseguições, adoecimentos, desemprego, constrangimentos, etc. 

2.4.1 Acidentes, adoecimentos, mortes, escravidão, assédios e desemprego.  

Nesta perspectiva, na busca de apresentar a relação universal-particular-singular e como 

se expressam o universal no particular e no singular, discutiremos algumas destas manifestações 

que se apresentam de maneira isolada ou inter-relacionada, explícitas ou subliminar. Mais 

adiante, tentaremos fazer o movimento inverso, partindo do singular para o universal. 

Desta maneira, tomando o universal como esta base violenta das relações de trabalho, 

pode-se destacar os casos dos altos índices de acidentes e adoecimentos dos trabalhadores em 

várias partes do mundo, onde, na maioria dos casos, são produtos de uma maior incidência de 

pressão sobre a produção, juntamente com a elevação da carga horária condicionada ao aumento 

da remuneração. Neste contexto, as condições laborais inevitavelmente recaem em violentos 

acidentes de trabalho que representam “o principal agravo à saúde do trabalhador no Brasil, 

com repercussões e impactos negativos para a vida de milhares de brasileiros” (Almeida, Vilela, 

Gomes, Sousa & Silva, 2010, p.232). Apesar disto, estes acontecimentos se apresentam como 

falha humana ou distração do trabalhador na sua atividade laboral, que imputa a 

responsabilidade dos acidentes no trabalho aos próprios trabalhadores, acusando-os de não 

seguirem as orientações da legislação e normas de segurança (Almeida, Vilela, Gomes, Sousa 

& Silva, 2010).  

Nas condições descritas acima, segundo Almeida, Vilela, Gomes, Sousa & Silva (2010), 

na década passada, foi realizado um estudo nos setores de minas e madeireiro na Suécia, onde 

notou-se uma redução de 30% e 95%, respectivamente, no número de acidentes com a redução 

das cargas horárias. Já, na França, notou-se aumento de 30% no número de acidentes na área 

da metalurgia após a implementação de uma hora a mais no trabalho e na Inglaterra a partir do 

aumento da carga horária semanal, obteve-se uma elevação de 250% no índice de acidentes. 

Nesta perspectiva, podemos afirmar que a intensificação do trabalho é um elemento 

fundamental para a elevação de acidentes nestes locais, no entanto, através do escamoteamento 

da realidade na sociedade capitalista, não evidencia-se esta relação, pelo contrário, é imputado 

ao próprio trabalhador a responsabilidade pelos acidentes.  

De acordo com Rosso, Barbosa & Filho (2001), a intensificação do trabalho se 

caracteriza pela relação entre o tempo de trabalho e de não-trabalho, na qual o nível de 

intensidade se define pelas interrupções nas execuções da tarefas previstas, em que paradas de 

qualquer ordem, se definem como não-trabalho. Portanto, a intensificação do trabalho se 
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constitui na eliminação cada vez maior destas interrupções. Segundo Marx (2013), o nível de 

exploração da força de trabalho pode se dar com a extensão da carga horária de trabalho (na 

extração da mais-valia absoluta), que segundo o autor corresponde a grandeza extensiva e com 

a intensificação do trabalho, que corresponde a sua grandeza intensiva, que, a partir da inserção 

da máquina na produção, constituiu um meio em que foi criada a “condição subjetiva para a 

condensação do trabalho, ou seja, a capacidade do trabalhador de exteriorizar mais força num 

tempo dado” (Marx, 2013, p. 484).  

Esta intensificação faz sentido quando se relaciona ao seu grande motivo que é angariar 

mais ganhos ao grande capital, independente das condições de vida dos trabalhadores. Em vista 

disto, na estrutura da sociedade capitalista desenvolveu-se formas históricas de assalariamento, 

onde as mais importantes são o salário por tempo e por peça, em que, na segunda forma observa-

se um nível mais elaborado de intensificação do trabalho, já que, nesta modalidade, o que 

importa é que “o interesse pessoal do trabalhador seja o de empregar sua força de trabalho o 

mais intensamente possível, o que facilita ao capitalista a elevação do grau normal de 

intensidade” (Marx, 2013, p.624). A partir do período histórico analisado por Marx, observou-

se os seguintes momentos e expressões no caminho da intensificação do trabalho, onde  

As formas de organização e gestão do trabalho, como o taylorismo, o fordismo, o 

toyotismo, a participação e o trabalho em grupo, representam esforços no sentido 

de aumentar a densidade do trabalho. Existem formas históricas que resultam em 

intensificação do trabalho. Entre elas, o pagamento por produção, a empreitada, o 

planejamento do trabalho por tempo e movimento, o incentivo salarial, as 

comissões por vendas, os bônus por resultados, a participação nos lucros (Rosso, 

Barbosa & Filho, 2001, p.91). 

 Das formas históricas destacadas acima, o bônus por resultado tem incidido e 

estruturado as políticas públicas educacionais no mundo e no Brasil, como muito bem destacou 

Ravitch (2011) no caso do modelo educacional norte-americano na primeira década do século 

XXI. No campo da educação esta forma de intensificação do trabalho teve suas especificidades, 

partiu da divulgação e publicitação das avalições e exames educacionais. Por esta razão, cada 

país, região ou cidade passaram a implementar formas de elevar os resultados destes testes e a 

medida amplamente desenvolvida foi o pagamento de bônus em dinheiro a docentes e discentes 

por resultados considerados satisfatórios.  

Segundo Oliveira (2012), estes elementos que intensificam o trabalho docente vêm 

sendo inseridos no contexto da educação brasileira e no estado de Goiás. Este fato acarreta um 

emparelhamento entre a escola pública e privada, no que diz respeito aos resultados, o que se 

constitui em uma superexploração do trabalhador docente da área pública, considerando que as 
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condições de trabalho da escola pública no país, sempre estiveram em defasagem em relação a 

escola privada. Além do mais, as exigências que foram impostas à escola pública nos últimos 

anos não acompanharam a realidade estrutural e de pessoal das instituições públicas, ou seja, 

as cobranças que foram impostas à escola, não seguiram o mesmo patamar de investimento. 

Segundo Kuenzer (2011), este excesso de cobrança, gera no trabalhador docente um processo 

de adoecimento e desistência da profissão em índices mais elevados que em outras profissões, 

pois existem algumas especificidades no trabalho docente que não coadunam com preceitos 

neoliberais como a concorrência, o individualismo, a meritocracia, etc. Elementos estes que 

rompem com o caráter pedagógico do trabalho docente, que se fundamenta na coletividade38. 

 A partir disto, pode afirmar que a intensificação do trabalho docente se constitui em 

uma violência contra o trabalhador, já que, acompanhado da exploração exacerbada do trabalho, 

temos o processo de adoecimento articulado à desesperança que gera a desistência da profissão 

por parte do trabalhador docente (Codo & Vasquez-Menezes, 2002). De acordo com Vieira 

(2017), em pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), com 762 trabalhadores da educação entrevistados, sendo que 61% eram mulheres, 

deste total de mulheres, afirmaram que devido ao trabalho, em algum momento de suas vidas 

já sofreram com: 1º lugar – estresse; 2º – problemas de voz; 3º– depressão; 4º – alergia a pó; e 

5º – enxaqueca. Só no estado de São Paulo 111 professores foram afastados por dia, vítimas de 

transtornos mentais e comportamentais, no ano de 2019. No ano anterior observou-se o 

exorbitante número de 53.273 professores e professoras afastados pelo mesmo motivo (Paixão, 

2019). 

Nesta mesma lógica, no Brasil, estudos apontam para uma elevação do número de 

acidentes e Lesões por Esforços Repetitivos (LERs), diretamente relacionados à extensão de 

cargas horárias, em vários setores, principalmente, no corte manual de cana-de-açúcar, como 

aponta o estudo de Almeida, Vilela, Gomes, Sousa & Silva (2010). Tudo isto, considerando a 

subnotificação dos casos no país, já que não existe uma plataforma ou órgão que realize, com 

transparência, as notificações destes acidentes de trabalho, pois o Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS), notifica apenas os casos em que houve aposentadoria ou afastamentos de 

trabalhadores que estão regularmente registrados na base de dados do instituto, 

desconsiderando assim, os demais trabalhadores que trabalham na informalidade.  

                                                             
38 Sobre o caráter do trabalho docente aprofundaremos mais adiante. 
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Considerando esta brutal realidade de violência no trabalho, o Brasil se encontra na 

segunda colocação de países que formam o chamado G2039 com o maior índice de mortes de 

trabalhadores por acidente laboral, perdendo apenas para o México. Em nível mundial, a cada 

15 segundos, um trabalhador (a) morre de acidente no trabalho ou doença laboral no mundo 

(Basilio, 2021). Deste total, de 2012 a 2020, 21.467 mortes ocorreram no Brasil, totalizando 

um número de 06 óbitos a cada 100 mil trabalhadores empregados no mercado formal. Neste 

mesmo período, ou seja, em 08 anos, em nosso país atingiu-se a incrível marca de 5,6 milhões 

de trabalhadores que adoeceram por questões laborais (Basilio, 2021). Deve-se considerar ainda 

que, aparentemente, não existem levantamentos que apontem os números de casos de acidentes 

no trabalho do grupo de trabalhadores informais, que segundo a Folha de São Paulo (2021), 

correspondem a 33,5 milhões de pessoas no país, elevando a taxa de trabalhadores informais 

para 39,1% do total de trabalhadores empregados no ano de 2021. Considerando a inserção 

deste grupo de trabalhadores, que na maioria das vezes se encontram em situações bem mais 

precarizadas do que os que são amparados pela legislação trabalhista, o número de 

trabalhadores acidentados, adoecidos ou mortos por questões laborais seria muito maior no 

Brasil. 

A esta realidade violenta, acrescenta-se o cotidiano dos trabalhadores rurais, no qual, a 

violência se expressa em “conflitos que envolvem homicídios, tentativas de assassinatos, 

ameaças de morte, prisões, torturas, despejos violentos, destruição de pertences e roças” 

(Comissão Pastoral da Terra Nacional, 2001, p.65). Em nota editada recentemente pela 

Comissão Pastoral da Terra da regional do estado do Pará, que rememora os 25 anos do 

“Massacre de Eldorado dos Carajás”, considerado o episódio mais violento da história da luta 

pela terra no Brasil ocorrido em 1996, quando 19 trabalhadores rurais foram brutalmente 

assassinados pelas forças policiais do estado do Pará, fica evidente este projeto de violência 

contra os trabalhadores do campo. 

Em todo o Brasil, diariamente a população do campo segue sendo ameaçada de 

despejos, expulsões ilegais, agressões físicas, invasão de seus territórios. Desde 

1985, quando a CPT iniciou a publicação do "Conflitos no Campo Brasil", 1.501 

casos de assassinatos foram registrados, com 1.988 vítimas. Indígenas, posseiros, 

quilombolas, pescadores, agricultores, ribeirinhos, sem-terra e lideranças 

religiosas foram vítimas de assassinatos em conflitos no campo. Este número 

inclui 250 vítimas de massacres. O total de massacres no campo entre 1985 até os 

dias atuais chegou a 51. Em 2020, 159 pessoas no campo foram ameaçadas de 

morte, outras 35 pessoas sofreram tentativas de assassinato, mais de 30 mil 

                                                             
39 Fazem parte do G20, os oito países mais ricos do mundo: Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, Japão, 

Rússia, Canadá e Reino Unido, e os chamados emergentes que é composto por África do Sul, Arábia Saudita, 

Argentina, Austrália, Brasil, China, Coréia do Sul, Índia, Indonésia, México e Turquia. 
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famílias foram ameaçadas de serem retiradas dos seus territórios, tanto pelo poder 

público, quanto pelo poder privado. Muitas perderam suas casas em plena 

pandemia. Tivemos um aumento de mais de 30% nas ocorrências de conflitos por 

terra, a maioria na Amazônia legal (Comissão Pastoral da Terra regional Pará, 

2021, paginação irregular). 

Ressaltando que neste contexto apresentando não se considerou o perverso modo de 

trabalho escravo moderno, em que as notificações no campo são mais comuns, como relata 

Lima (2021), que destaca que a maior parte dos casos de trabalho escravo se encontram nas 

áreas de “criação de bovinos para corte (32%), cultivo de arroz (20%) e fabricação de álcool 

(11%) (Lima, 2021, paginação irregular). Em um contexto, em que, segundo Lima (2021), 

efetivou-se um sucateamento dos órgãos fiscalizadores das relações de trabalho, considerando 

ainda, os casos de subnotificação do trabalho escravo doméstico, no qual a fiscalização é mais 

difícil de se executar. Mesmo diante desta realidade que impede uma fiscalização mais 

ostensiva, os números de casos de resgates de trabalhares em situação de escravidão no Brasil, 

de 1995 a junho 2020, foi de 55.004 trabalhadores (Garcia, 2021). 

Outro elemento de difícil fiscalização é o caso dos imigrantes que são submetidos, 

segundo Lima (2021), a cargas horárias de mais de 18h por dia, sem nenhuma proteção da 

legislação trabalhista, principalmente no ramo de confecção. Segundo uma socióloga que 

trabalha no Centro de Apoio da Pastoral do Imigrante (CAMI) em São Paulo, os casos de 

denúncia só vêm a público quando o trabalhador explorado consegue fugir do círculo de 

violência que o vitimou: 

Há um fator principal para quem trabalha em oficinas de costura: a maioria vem 

com a promessa de que irá ganhar bem e em dólares no Brasil. Aos poucos, vão 

percebendo que são propostas enganosas e depois de um tempo percebem que 

foram explorados. Infelizmente, isso ocorre quando já estão endividados. Eles 

procuram o CAMI para denunciar os abusos, as violências que sofreram dentro 

das oficinas de costura. São vítimas que fogem dessa situação (Lima, 2021, 

paginação irregular).  

Outro fator que demonstra a efetividade da violência imposta ao mundo do trabalho diz 

respeito ao número de assédios morais ou sexuais ocorridos nos locais de trabalho. O assédio 

no local de trabalho se constitui na “representação de uma conduta abusiva, de natureza 

psicológica que representa, muitas vezes, um atentado contra a dignidade psíquica do indivíduo, 

de forma repetitiva, causando exclusão do ambiente e do convívio social” (Ruwer & Canoas, 

2010, p. 283). Apesar de ser uma forma de violência efetiva, devido, muitas vezes, a sua 

sutileza, que pode não ser uma violência necessariamente física (justificada, muitas vezes pela 

hierarquia imposta no local de trabalho, com a naturalização da maneira em que os superiores 

tratam os demais funcionários, a naturalização das relações de gênero, raça, sexualidade, 
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articuladas ao medo de perder o emprego), ele tem sido “tolerado” nos ambientes de trabalho. 

Por ter este caráter, o assédio é praticado até mesmo entre os próprios colegas no cotidiano do 

trabalho e não necessariamente na relação superior-subordinado. Em muitos casos, os sujeitos 

não se dão conta de que estão sofrendo algum tipo de assédio. A violência psicológica ou o 

chamado assédio moral se constitui em uma ameaça muito maior do que a própria violência 

física, afirma Renaut (2003). Com dados do ano de 2000 a autora já pontuava para uma 

tendência desta forma de violência, que já afetava o mundo do trabalho na Europa, onde um em 

cada dez trabalhadores já afirmavam ter passando por alguma situação de assédio no trabalho. 

No Brasil recente, segundo Vieira (2020), em uma pesquisa que entrevistou 1.500 

trabalhadores e trabalhadoras, somente após serem apresentadas situações concretas de assédio, 

os entrevistados afirmaram ter sofrido algum tipo de assédio no trabalho. Deste total, 76% de 

mulheres e 68% de homens afirmaram ter passado por situações que configuram assédio. 

Dentro deste violento contexto de escamoteamento das relações de trabalho, ao que tudo 

indica, o assédio moral possui, ainda, um recorte de gênero. Nesta perspectiva, as mulheres, 

devido a todo um contexto histórico que estrutura as relações no mundo do trabalho, apontam 

para uma maior incidência deste tipo de violência, que muitas vezes, incorrem em situações 

mais humilhantes e devastadoras que é o assédio sexual. Na reportagem de Vieira (2020), 

Adriane Reis, coordenadora do Programa Nacional de Promoção da Igualdade e Eliminação da 

Discriminação no Trabalho (Coordigualdade), do Ministério Público do Trabalho do Estado de 

São Paulo (MPT-SP), relata que “apesar de ambos os sexos sofrerem assédios em empresas, a 

mulher ainda fica em uma situação pior porque o ambiente de trabalho reproduz valores de uma 

sociedade machista” (Vieira, 2020, paginação irregular). A partir deste estudo, Vieira (2020), 

destaca que 39% das mulheres entrevistadas já sofreram assédio sexual e 12% já foram vítimas 

de agressões sexuais, como o estupro no local de trabalho.  

No campo da educação básica, que segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para o ano de 2017, 81% dos docentes são do 

sexo feminino (Carvalho, 2018), mediante os números de assédio apresentados anteriormente, 

podemos deduzir a incidência de um alto índice desta forma de violência na área da educação.  

Segundo Souza (2017), o assédio moral se localiza no projeto histórico da era do capital, 

no momento em que a emoção se tornou instrumento de implementação da lógica de gestão do 

trabalho pela via da acumulação flexível, tendo como expressão mais autêntica a investida sobre 

a subjetividade do trabalhador, no intuito de adequar os indivíduos a sua lógica. Sendo assim, 

a forma de violência expressa pelo assédio no trabalho, visa neutralizar as contestações por 

parte dos trabalhadores.  



  

91 
 

 

Renaut (2003), acrescenta que o assédio é uma estratégia que inibe as tensões contra-

hegemônicas, sejam individuais ou coletivas, já que, ele acaba por constituir-se em uma forma 

de repressão à organização sindical nos locais de trabalho, pois, se nutre de “estrategias de 

gestión de personal basadas en el miedo o en la destrucción de las identidades coletivas”40 

(Renaut, 2003, p.02). Neste contexto, ele apresenta-se “como tática refinada de controle, o 

Assédio Moral no Trabalho, como forma de enfrentar os/as trabalhadores/as que, de maneira 

consciente ou não, não se enquadram (momentaneamente ou não) nas exigências postas pela 

lógica da empresa” (Souza, 2017, p.189). Através do assédio, o capital cria meios de enfatizar 

a concorrência ainda mais entre os trabalhadores, minando as formas de enfrentamento 

coletivas, pois, acirra os conflitos entre eles, construindo relações que se tornam insuportáveis, 

o que gera embates frequentes entre os próprios trabalhadores nos ambientes de trabalho.    

Ao concordar com isto, pode-se sentenciar que o assédio moral não é um produto natural 

das relações de trabalho, ao romper com este aspecto, Souza (2017), afirma que ele se enquadra 

em um projeto de dominação e exploração, vinculado às novas técnicas gerenciais de 

administração da força de trabalho, que se relaciona diretamente como o processo de alienação, 

que assim como este, se estrutura em três momentos  

O primeiro conjunto de atos é aquele que impacta diretamente o processo de 

trabalho, que objetiva construir a ‘incompetência’ do/a trabalhador/a. Frente ao 

resultado do trabalho não ‘competente’, o trabalhador duplamente não reconhece 

neste trabalho a prática que outrora tivera, estranha-a e estranha a si mesmo, em 

um processo de ruptura psíquica importante.  

O segundo conjunto, construído após o êxito do primeiro, trata de alicerçar, entre 

os demais trabalhadores, principalmente parceiros próximos, a ideia de que este/a 

trabalhador/a é folgado/a. Isto se dá com a redistribuição das tarefas do assediado 

para os/as demais colegas, que se sentem (pois o/a são) sobrecarregados/as e, 

como não perceberam o caráter provocado do processo, atribui ao/à assediado/a a 

culpa, julgando-o/a como ‘não-solidário/a’, ‘folgado/a’, ‘problemático/a’ etc. 

Dessa forma, a possibilidade de união entre os/as trabalhadores/as, entre este/a 

trabalhador/a assediado/a e os/as demais, fica dificultada.  

A terceira forma, que objetiva impedir a reação do/a próprio/a trabalhador/a, é 

composta por um conjunto de ações que visam incidir sobre o psiquismo, sobre a 

autoimagem do/a trabalhador/a. Essas ações são diferenciadas conforme o sexo e 

a raça/etnia do/a trabalhador/a, assim como outras características dele/a. (Souza, 

2017, pp.190-191). 

 Considerando esta dinâmica, é inevitável que o trabalhador docente incorra em um 

cotidiano de adoecimento, pois, vivendo em uma realidade adoecida, ao internalizar o assédio, 

muitas vezes, o professor acaba sendo culpabilizado pelos demais trabalhadores da unidade 

escolar, pela sociedade e acaba se culpabilizando pelo fracasso da educação. Não considerando 

                                                             
40 “Estratégias de gestão de pessoas baseadas no medo ou na destruição das identidades coletivas.” Tradução nossa. 
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todas as condições que determinam a realidade, o que aflora é o fracasso e culpa recai sobre o 

trabalhador que não conseguiu realizar o que lhe foi imposto, seja por insubmissão ou 

incompetência.  

Apesar de ser um processo que se desenvolve no âmbito das relações psicossociais, o 

assédio se objetiva na saúde mental do trabalhador desestabilizando “as emoções, desencadeia 

ou agrava doenças pré-existentes, ameaçando, além do trabalho a vida dos trabalhadores” 

(Ruwer & Canoas, 2010). A partir deste contexto, cada sujeito reage de determinada forma, 

conforme sua inserção na sociedade, em que pese sua etnia, religião, sexualidade, etc., ou seja, 

a história de vida de cada trabalhador (Souza, 2017). Visto que, na atualidade, observa-se uma 

tendência à conformação e aceitação das condições de trabalho. 

A partir destas investidas sutis e silenciosas a reação do trabalhador, muitas vezes, se 

desdobra em mais violência contra ele mesmo, pois, alguns adoecem, outros por não suportar 

as investidas, acabam por pedir demissão, outros reagem com violência física, o que resulta em 

demissões, processos judiciais ou mesmo prisões, tudo isto, comumente, resulta no 

desemprego, que é outro corolário deste modo de ser violento do sistema capitalista. 

 Para coroar este processo violento de opressão, exploração, dominação e submissão, 

também se vincula a este contexto a ameaça e a realidade do desemprego. Como já foi destacado 

anteriormente, existe uma relação entre a lei geral de acumulação capitalista e a diminuição 

relativa de investimentos no capital variável, que é parte do capital em que se encontra a força 

de trabalho. Seguindo esta premissa, quanto mais o capital se reproduz e se acumula, maior será 

o número de pessoas desempregadas. Sobre esta questão Marx (2013, p. 704), destaca que “a 

acumulação de capital, que originalmente aparecia tão somente como sua ampliação 

quantitativa, realiza-se, como vimos, numa contínua alteração qualitativa de sua composição, 

num acréscimo constante de seu componente constante à custa do seu componente variável”. 

Este processo, engendrou o que Marx (2013), denominou de superpopulação relativa ou 

exército industrial de reserva, ou seja, a forma de ser do próprio modo de produção capitalista, 

a partir de sua constante reprodução, desenvolve um grande grupo de trabalhadores 

desempregados, configurando o desemprego estrutural.  

Na conjuntura atual Antunes (2001), revigora a análise ao destacar que o neoliberalismo 

e a era da acumulação flexível tem acarretado níveis de desemprego jamais visto à nível global, 

atingindo o centro e a periferia do sistema, “quanto mais se avança na competitividade e na era 

da “integração mundial”, mais explosivas tornam-se as taxas de precarização, desemprego e 

violência no trabalho” (Antunes, 2001, p.17). Apesar de aparentar um problema solucionável, 

dentro da estrutura do capital, devido ao fato de novos postos de trabalho sempre serem criados, 
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principalmente com o advento das novas tecnologias, na realidade, o desemprego se constitui 

em uma questão crônica, que na verdade, ao contrário do que aparenta, no âmbito da sociedade 

capitalista, uma grande massa de trabalhadores desempregados é um elemento que contribui 

diretamente para o desarmônico desenvolvimento do capital. Em conformidade com o 

desemprego estrutural, o momento histórico do capital, sob as perspectivas neoliberais e os 

novos métodos de gestão do trabalho, que conseguiram elevar qualitativamente e 

quantitativamente a produção e os serviços com a disponibilidade de um quadro reduzido e 

precarizado força de trabalho, o que temos nos dias atuais é um maior número de 

desempregados, que evolui com o avanço das forças produtivas e a acumulação do capital. 

Dados recentes apontam para taxas elevadas de desemprego no Brasil e no mundo. 

Segundo Alvarenga (2021), a partir de projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) a 

taxa de desemprego no Brasil deverá subir para 14,5 % da população, superando a marca de 

14,3 milhões de trabalhadores desempregados41, sendo que a taxa mundial, mesmo com recuo 

em relação a anos anteriores, deve atingir a marca de 8,7% da população mundial, com 

aproximadamente 190 milhões de trabalhadores desempregados. 

No campo da docência, no Brasil, não há muitos dados que apontam para uma alta taxa 

de desemprego, mesmo com toda a precarização das condições de trabalho que historicamente 

se afirmam. No entanto, devido a pandemia do novo Corona vírus, que passou a assolar o Brasil 

a partir de março de 2020, uma grande quantidade de professores das redes particulares de 

ensino ficou desempregada. De acordo com Palhares (2020), a Federação Nacional das Escolas 

Particulares (Fenep) estima que 300 mil professores perderam seus postos de trabalho durante 

pandemia. Os que não ficaram desempregados, estão tralhando em condições ainda mais 

precarizadas e explorados em sistema de home office e em processo de adoecimento como 

aponta Santana, (2020) e Borges (2020). Tudo isso, sem contar a quantidade de profissionais 

que abandonam a profissão por não suportarem o nível de estresse desenvolvido pelo trabalho 

docente, que segundo Carlotto, Câmara & Oliveira, (2019), está diretamente relacionando às 

condições estruturais e relações interpessoais no local de trabalho.  

Análises mais recentes da educação no Brasil, são fiéis em crer que estamos nos 

aproximando de um momento em que o desemprego se tornará uma realidade gritante no campo 

da educação. De acordo com Affonso (2018), os ataques mais recentes ao campo da educação, 

                                                             
41 Para Carrança (2021), os dados referentes ao desemprego no Brasil podem ser bem mais altos, pois o governo 

federal, além de criticar a metodologia do IBGE (Instittuto Brasileiro de Geografia e Estatística) passou 

implementar novas metodologias de pesquisa de dados no Caged (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados), a partir de 2020, apresentando levantamentos que podem não condizer com a realidade. 
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que visam a mercantilização da educação com novas formas de gestão, contratação, reformas 

educacionais, falta de concursos, etc., caminham para o sentido do desemprego em massa dos 

trabalhadores docentes, fato este que já vem ocorrendo em países da Europa.  

Diante de tudo que foi exposto até aqui, pode-se concordar com Engels (2010a), que 

afirme veementemente que mediante a luta de classes, o que a burguesia legou até agora se 

constiuti em um “assassinato social”, deferentemente do homicídio, que pode ser acidental, o 

assassinato, neste sentido, vai além de toda degradação das condições de vida da classe 

trabalhadora, evidencia-se a destruição ampla de setores e instituições sociais, é a degeneração 

do humano e todas as estrutruras responsáveis por sua constuição enquanto tal, o produto disto 

tudo é o surto social, a violência na sua forma mais desenvolvida, um verdadeiro estado de 

guerra social. 

 

2.5 A questão da subjetividade no complexo e contraditório desenvolvimento do capital 

 Ao contrário do que apregoa o modo de vida capitalista burguês, onde os sujeitos 

aparentam isolamento, independência, negação da historicidade, autonomia de ser senhor do 

próprio destino, enfim, nega-se o seu caráter social e coletivo, a concepção de subjetividade 

que vislumbramos contradiz toda esta perspectiva entre indivíduo e sociedade de maneira 

dicotomizada. 

Deste modo, na construção de nossa concepção de subjetividade, toma-se como ponto 

de partida a crítica que Marx elaborou nas famosas Teses à Feuerbach42, na sua sexta tese, 

onde, Marx critica a abstração elaborada por Feuerbach sobre a essência humana, na qual, Marx 

afirma que essa essência é na verdade “o conjunto das relações sociais” (Marx & Engels, 2007, 

p. 538). Segundo Marx e Engels (2007), ao não aprofundar a sua crítica em relação a essência 

humana, como ela realmente se constitui, Feuerbach incorre em dois erros analíticos:  

1. ao fazer abstração do curso da história, fixando o sentimento religioso para si 

mesmo, e ao pressupor um indivíduo humano abstrato – isolado. 2. Por isso, nele 

a essência humana pode ser compreendida apenas como “gênero”, como 

generalidade interna, muda, que une muitos indivíduos de modo meramente 

natural (Marx e Engels, 2007, p.538). 

                                                             
42 Essa crítica se constitui em 11 teses elaboradas por Marx contra o grande pensador materialista alemão Ludwig 

Feuerbach, nas quais, Marx, através do dinâmico processo de incorporação-superação, apresenta os limites do 

materialismo do autor, que se constituiu em um avanço de pensamento filosófico em oposição ao idealismo alemão 

da época. No entanto, o materialismo de Feuerbach possui certas fragilidades em manter-se coerente no que diz 

respeito a uma concepção de mundo materialista, deste contexto surgem as críticas de Marx. (Marx e Engels, 

2007). 
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Considerando essa passagem, atribui-se um importante peso ao papel da sociedade na 

formação dos sujeitos, inclusive na subjetividade destes, diferentemente, do que transparece o 

discurso liberal, principalmente, através de sua nova roupagem, o neoliberalismo. Pois, 

entende-se que, mesmo no momento histórico em que exacerba-se o individualismo, é na 

verdade o momento em que as relações sociais se encontram em um estágio mais desenvolvido 

da história da humanidade (Marx, 2011).  

 Talvez por esta razão, por aparentar uma coisa e ser outra, a temática da subjetividade, 

tão em voga nos dias atuais, tenha ultrapassado os limites da psicologia, sendo debatida nos 

campos das ciências sociais e humanas, na área da educação, entre outras.  

 A noção de subjetividade de almejamos e que coaduna com a concepção de violência 

que entendemos real, na verdade, se constitui em uma crítica, da individualidade, sociabilidade 

e subjetividade burguesas, que se consagra a partir da modernidade, e abandona a perspectiva 

coletiva da constituição do sujeito como apontou Marx (2010), nos famosos manuscritos de 

1844. Por isso, partindo das contribuições de Marx e Engels, em várias passagens de seus 

estudos, em que a questão da subjetividade em alguns momentos se apresenta de maneira 

implícita, outras vezes, explícita, não acreditamos que os seres humanos sejam violentos por 

natureza, pois, “acima de tudo é preciso evitar mais uma vez a “sociedade” como abstração 

frente ao indivíduo. O indivíduo é o ser social” (Marx, 2010, 107). Mesmo não se apresentando 

imediatamente comunitária, a realidade vivenciada pelo ser humano é uma externação da vida 

social (Marx, 2010).   

 Nesta perspectiva, considerar-se-á os processos de subjetivação a partir de elementos 

analíticos como a historicidade e a totalidade, não negando o papel do aspecto biológico43 no 

ser humano, nem desconsiderando-o, enfatizando assim, as relações concretas pelas quais os 

indivíduos estabelecem durante sua existência, na busca de explicitar a coerência entre o 

singular, o particular e o universal, indissociabilizando objetividade e subjetividade, 

tencionando o processo de internalização e o de externalização.  

A partir deste conflito, entendemos a subjetividade, como disse Vygotski (2012), ao 

apresentar a história do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, destacando que 

estas se formam a partir de uma luta entre cultural e natural. Nesta perspectiva, personalidade, 

                                                             
43 Considerando a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin (1809-1882), Engels (2010b), em seu 

brilhante ensaio “O papel do trabalho na transformação do macaco em homem” rebate uma série de afirmações 

biologicistas da sua época e da atualidade, no que diz respeito ao processo de evolução da constituição biológica 

do homo sapiens. Fiel à análise do materialismo histórico dialético, Engels (2010b) apresenta o processo de 

adaptação ativa do homem primitivo, considerando uma totalidade de fatores que sobrepõem a perspectiva do 

crescimento do cérebro como fator determinante da evolução do homem. 
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psiquismo, individualidade, funções psíquica superiores, etc., são elementos do processo que 

compõe toda a estrutura constituinte da subjetividade que forma o ser humano concreto. 

Homem este que se estabelece em uma realidade complexa, a partir de uma síntese de múltiplas 

determinações, tomando como ponto de partida o coeficiente de sociabilidade humana que é o 

trabalho, este como expressão da práxis, ação consciente transformadora. Fundamentando-se 

nestas premissas, compreende-se o homem como um ser social, uma unidade na diversidade 

(Marx, 2011). 

A dialética relação singular-particular-universal foi explicitada, mais especificamente 

no texto introdutório da obra Grundrisse de Karl Marx, ao discutir a produção em determinado 

estágio de desenvolvimento social e histórico. Segundo Marx (2011), esta produção se dá a 

partir de determinações em comum, nas quais “algumas determinações pertencem a todas as 

épocas; outras são comuns apenas a algumas. [Certas] determinações serão comuns à época 

mais moderna e a mais antiga” (Marx, 2011, p.41). Sem esta interação nenhuma produção 

poderá se realizar, ou seja, o trio dialético só é possível e passível de compreensão analisados 

neste movimento dinâmico e não linear. Portanto, o universal compreende as determinações de 

todas as épocas, o singular as do presente e o particular se constitui na mediação entre o 

universal e o singular. Esta familiaridade entre as partes distintas, fica mais evidente se 

considerarmos a relação indivíduo-sociedade na qual “é preciso considerar que todo esse 

processo entre o indivíduo (o singular) e o gênero humano (o universal) se concretiza na relação 

que o indivíduo tem com a sociedade (o particular)” (Oliveira, 2001, p.04).  

Nesta perspectiva, na eminência de uma das possibilidades de se analisar a violência na 

sociedade atual, podemos tomar como ponto de partida a afirmação de que o fenômeno tem 

ocorrido em vários modelos de sociedade, para determinados fins. Considerando isto, para 

compreendê-lo na sua totalidade, temos que analisar as especificidades da violência na 

sociedade atual, as formas que o sujeito interage e internaliza a violência e como este indivíduo 

se relaciona com os processos violentos nesta sociedade, se ele reage, se omite, responde com 

mais violência, adoece, morre ou se organiza coletivamente, por exemplo. Sendo assim, este 

movimento se modifica de objeto para objeto. 

  Considerando o que já foi apresentado até aqui, outro elemento imprescindível a nossa 

concepção de subjetividade é o trabalho. Através dele o ser humano se objetiva na natureza e a 

natureza se objetiva no homem, tornando assim, a natureza humanizada (objetivação humana). 

Nesta lógica, outros sujeitos terão contato com esta natureza modificada e quanto mais contato 

com naturezas transformadas por outros homens, maior será o nível de apropriação e 

internalização desta natureza modificada, passando por gerações, ao longo da história da 
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humanidade. Com o desenvolvimento das forças produtivas, esta apropriação se dará, cada vez 

mais, de maneira complexa, exigindo sempre uma maior capacidade de apreensão da realidade 

por parte dos homens. Como esta forma de apreensão varia de indivíduo para indivíduo, 

constitui-se os sujeitos singulares, o que pode-se chamar de personalidade. De acordo com as 

condições individuais de apropriação da natureza, transforma-se a subjetividade, e esta vai se 

formando, num intenso e infinito vir a ser da própria subjetividade e da sociedade.  

Na sociedade capitalista, a partir da apropriação privada dos meios de produção, em que 

pese o processo de alienação, o movimento de humanizar a natureza se inverte, ou seja, quem 

se objetifica é o homem e a natureza (objeto) se converte em humano, no sentido de controlar 

a atividade humana. Com esta forma de objetivação invertida “o trabalhador encerra sua vida 

no objeto; mas agora ela não pertence mais a ele, mas sim ao objeto” Marx (2010, p.81). Mais 

adiante, este momento fica um pouco mais claro: 

A exteriorização do trabalhador em seu produto tem o significado não somente de 

que seu trabalho se torna um objeto, uma existência externa, mas, bem além disso, 

[que se torna uma existência] que existe fora dele, independente dele e estranha a 

ele, tornando-se uma potência autônoma diante dele, que a vida que ele concedeu 

ao objeto se lhe defronta hostil e estranha (Marx, 2010, p.81). 

Neste ordenamento social vigora-se a desigualdade, com isto, é negada a grande parte 

dos indivíduos, o direito de se apropriar da natureza transformada (objetivada, humanizada) na 

sua plenitude. O modo de vida burguês aliena o sujeito da sua condição humana, inserido nele, 

o indivíduo perde a sua condição de sujeito e caminha em uma marcha intensa no sentido da 

objetificação do trabalhador, da coisificação. Na estrutura do capital os seres humanos se 

tornam coisa, máquina, animal, o trabalho se torna um sacrifício, um martírio e o simples fato 

de existir se converte em sofrimento. O que torna a subjetividade limitada, pobre de 

humanidade, de cultura, de conhecimento científico, ou seja, de genericidade humana. E este 

aspecto implicará na formação do trabalho docente, bem como na forma de analisar a violência 

no âmbito escolar como demonstraremos nas próximas partes deste estudo.   
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Capítulo 3 – Educação escolar, trabalho docente e violência 

Como já foi demonstrado, a violência acompanha o sistema capitalista desde o seu 

processo de acumulação primitiva. Neste contexto, amplos setores sociais foram atingidos e se 

estruturaram condicionados pelo problema. Dentro desta lógica, o sistema escolar, a partir das 

contradições da realidade, apesar de conter um grande potencial de encaminhar um processo de 

ruptura com o sistema, também, não se isentou desta condição. Deste modo, o trabalho docente, 

assim como os modelos de educação implantados a partir do século XX, mantiveram um 

vínculo muito estreito com as relações do mundo do trabalho. Ou seja, desenvolveu-se um 

projeto de educação voltado para a formação de uma força de trabalho que fosse “especializada” 

na execução de determinada função no processo produtivo e de circulação de mercadorias, 

consequentemente estes projetos reverberaram na forma de ser da escola e do trabalho docente.   

 A partir deste ponto de vista, todo o violento processo de exploração da classe 

trabalhadora, que apresentamos até aqui, estará imerso no cotidiano das escolas, gerando uma 

série de contradições que fundamentarão o contexto da educação e implicarão no mecanismo 

de funcionamento da escola. Consideramos também que o mesmo processo de velamento das 

contradições violentas que foram apresentadas anteriormente, ocorrem no ambiente escolar.  

No entanto, entende-se que devido a trajetória histórica da escola e da educação, estas 

contradições se expressam a partir de determinações e aparências específicas. Como disse 

Freire (1984), a escola é um subsistema dentro de um sistema que devido as suas 

particularidades não se relacionam mecanicamente. Neste contexto, partiremos do 

entendimento da existência de uma escola pública brasileira, real, inserida em um modo de 

produção caraterizado por contradições, que se estruturam na propriedade privada dos meios 

de produção, desdobrando em uma sociedade de classes permeada por conflitos inconciliáveis, 

em síntese, entende-se a escola como um local de trabalho. 

 Partindo desta escola ancorada em bases concretas e reais, temos uma instituição na qual 

frequentam pessoas com várias intencionalidades e perspectivas, em que, uns se importam com 

os conteúdos, visto que visam ingressar em uma universidade, etc., outros vão para lanchar, ter 

direito a receber bolsa-família44, uns odeiam a rotina e a hierarquia, professores que não gostam 

da sua profissão, outros que adoecem por não conseguir realizar o que eles consideram um bom 

trabalho, muitos alunos reprovam, muitos são aprovados para a série seguinte sem dominar pré-

                                                             
44 Um dos critérios para receber o auxílio é que as crianças e adolescentes, de determinada família, com idade de 

6 a 15 anos precisam estar matriculados na escola e ter, no mínimo, 85% (Governo do Estado de Goiás. Secretaria 

de Estado e Desenvolvimento Social, 2019, 18 de setembro). 
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requisitos curriculares, outros abandonam, alguns vão para a escola para vender drogas e assim 

por diante vai se constituindo o cotidiano desta escola real, da qual partiremos, que mesmo em 

condições adversas, é fundamental para o processo de emancipação da classe trabalhadora.  

Devido a toda esta forma peculiar e contraditória, considerando a realidade constitutiva 

da escola, enraizada na estrutura do moderno Estado burguês, este não controla plenamente 

suas ações (Silva Jr.,1993). Sem falar dos eventos violentos que constituem esse cotidiano, 

como: furtos, roubos, agressões físicas e verbais, ameaças, bullying, assédios, exploração da 

força de trabalho, intimidações, perseguições, constrangimentos, etc., ou seja, toda a violenta 

forma em que se estrutura a sociedade do capital. Considerando o que foi dito até aqui, a escola 

se constitui em um local de luta ideológica, do entrechoque das ideias e das convicções. “Em 

seu interior manifestam-se tensões e correlações de forças que atravessam todo o tecido social” 

(Silva Jr., 1993, p.15).  

Por permitir esta abertura, amplos setores da sociedade acreditam que têm legitimidade 

para decidir o currículo, a didática, a organização, etc., como se o simples fato de ter passado 

pela escola em algum momento da vida credenciasse o sujeito para entender de psicologia da 

educação, filosofia da educação, sociologia da educação, entre outras áreas do conhecimento, 

que fundamentam as bases do saber pedagógico.  

 Para se chegar no atual contexto da escola, uma longa trajetória foi construída, desde o 

período colonial no Brasil, sob a tutela pedagógica dos jesuítas, em que, apenas um grupo bem 

restrito tinha acesso e seu usufruto. Durante este percurso, as ideias pedagógicas migraram do 

predomínio religioso até chegar em um laicismo que beira a religiosidade do mercado. Ainda 

dentro deste trilho, o processo de escolarização passou a ser uma obstinação e obrigação da 

classe trabalhadora, que até então, era dela excluída.  

  E o que interessa ao nosso objeto é esta guinada da educação a sacralidade do mercado, 

pois, este evento se expressa na escola de hoje e, consequentemente, pode ter um vínculo com 

o processo violento de perseguição aos docentes que se posicionam pedagogicamente, pois toda 

atividade pedagógica é ética e politicamente implicada no ambiente de trabalho nos dias atuais. 

Já que, “a escola pública para além dos desafios de sobrevivência em condições precárias, 

enfrenta também a necessidade do esclarecimento de conceitos e categorias de análise cuja 

significação vem se alterando em função mesmo do momento histórico vivido do capitalismo 

brasileiro” (Silva Jr., 1993, p.14). 
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3.1 Entre a ideologia da violência e a violência concreta na educação escolar 

Ao processar os números, anteriormente, apresentados já se pode ambientar um 

panorama e perceber como a violência flutua por amplos setores da sociedade. Diante deste 

contexto é notável, e chama a atenção, a forma de se compreender a violência que se apresenta 

na realidade. Pois, uma noção deste entendimento pode ser notada, ao analisarmos os programas 

e projetos de redução dela e como estes se propõe a solucionar o “problema”. Não obstante, 

muitas vezes, o que se observa é a tomada de exemplos práticos, a partir de manuais e relatórios 

que enfatizam e apresentam dados importantes sobre a violência, como no caso do “Relatório 

Mundial sobre a Prevenção da Violência”, apresentado pela OMS, em 2014. No entanto, 

quando vão discutir os números levantados e apresentar propostas de redução, expressam sua 

real intencionalidade em expor este debate, principalmente, quando vão discutir sobre os 

impactos econômicos da violência.  

Outros custos indiretos incluem aqueles relacionados a perda de produtividade 

devido a fatores como morte prematura; incapacitação de longo prazo; 

provimento de locais seguros para crianças e mulheres; transtornos na vida 

cotidiana, devido a temores pela segurança pessoal; e desincentivos ao 

investimento e ao turismo (Organização Mundial de Saúde, 2014, p.17). 

É, ainda, expressão desta falta de compreensão dos fatores que geram a violência, o fato 

de o relatório afirmar que, “quase todos os países relataram utilizar estratégias para melhorar 

as relações entre a polícia e a comunidade – como o policiamento comunitário (99%)” 

(Organização Mundial de Saúde, 2014, p.32). Esta passagem do relatório na verdade, demonstra 

uma concepção de violência superficial negando, assim, as especificidades regionais, a 

historicidade e a multideterminação do fenômeno, o que recai na maioria das vezes em 

implantação ou implementação de soluções repressivas e violentas, como no caso das Unidades 

de Polícia Pacificadora (UPP’s)45, nas favelas do Rio de Janeiro, ou mesmo estabelecimento 

dos colégios militares no estado de Goiás46 como “antídoto” para a solução do problema. Toma-

se como exemplo o estado de Goiás, por ser referência deste modelo de educação em todo o 

Brasil, inclusive o próprio governo federal já sinalizou que este será o tipo de escola em que o 

Ministério da Educação irá incentivar o desenvolvimento em todo o país. Segundo Pero (2019), 

                                                             
45 De acordo com Betim (2018), as experiências de Unidades de Polícia Pacificadora não deram certo, após a 

instalação de 38 UPPs, na cidade do Rio de Janeiro, “o modelo que representou nos últimos anos a esperança de 

um Rio mais seguro se mostra esgotado, após colecionar uma série de fracassos e escândalos nos últimos anos” 

(Betim, 2018, 11 de março). 
46 O Estado de Goiás conta atualmente com 60 escolas militarizadas que são referência para a implantação em todo 

o país (3ºSGT., 2020) e (Moreira, 2018). 
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o projeto do governo federal prevê a implantação de 216 novas escolas “cívico-miliares” até o 

ano de 2023. 

De acordo com Teixeira (2016), além de cometer uma série de irregularidades, que não 

condizem com o que se espera de uma instituição escolar, os consagrados colégios militares do 

estado de Goiás excluem os estudantes mais pobres, pois, estes não têm como se manter no 

colégio, devido ao alto custo das despesas, como mensalidades e uniformes, por exemplo. 

Segundo Teixeira (2016), em seu levantamento realizado em seis (06) colégios, não havia 

nenhum estudante com renda inferior a um (01) salário mínimo; aqueles estudantes que vivem 

com a renda de um salário mínimo correspondem a 5% do total. Para se ter uma noção do que 

está sendo afirmado, nas instituições civis do Estado essa porcentagem (dos que ganham um 

salário mínimo) é de 16%.  

Um bom exemplar de manual que cai nesta análise reducionista da questão, pode ser 

observado no “Programa de Prevenção à Violência nas Escolas” publicado pela Faculdade 

Latino-Americana de Ciências Sociais, sob autoria de Mirian Abramovay, que é referência em 

estudos sobre a violência nas escolas no Brasil (Abramovay, 2002). Desta maneira, ao analisar-

se o texto referido, várias passagens apontam para a construção de uma concepção de mundo, 

de sociedade, de escola, de ser humano e de violência que não correspondem com a realidade 

objetiva na sua verdadeira constituição. São análises superficiais, que não superam a aparência 

da realidade, que recaem na pura descrição do real, na forma como ele se apresenta de imediato, 

desconsiderando a contradição, ou seja, as próprias relações sociais (Marx, 2009).  Ao examinar 

o texto, transparece que as formas de violência destacadas (“microviolência” – xigamentos, 

insultos, palavrões, etc., racismo, agressões físicas, homofobia, entre outros) brotassem do chão 

da escola e não fossem praticadas por sujeitos reais em uma vida social permeada por conflitos. 

Este olhar da autora se contrapõe à forma como a vida coletiva se organiza, adversando sua real 

constituição que é coletiva e histórica. Seria o ser humano negando a si mesmo.  

Logo no início do texto, a autora apresenta sua concepção de escola, que segundo ela é 

“[...] lugar de amizade, de prazer de busca de aprender e conhecer” (Abramovay, 2002, p.07). 

Aí está a representação de uma escola bastante idealizada, pois, ela nega, entre outros aspectos, 

toda uma estrutura social contraditória que leva os sujeitos a frequentar, ou não, esta instituição 

por diversos motivos, sejam eles, conflitos no bairro, a diversidade social, os interesses 

pessoais, etc., e é claro, a luta de classes. Em um modelo social excludente, algumas pessoas 

vão à escola para ter sua única refeição do dia, outros vão para vender drogas, outros vão para 

passar o tempo, outros vão por que os seus responsáveis vão trabalhar, etc.   
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Mesmo a escola sendo o “céu na Terra”, segundo a autora, a violência escolar é 

promovida pela própria forma de organização da instituição, com normas e regras rígidas que 

acabam contribuindo e não evitando conflitos.  

É comum que, convivendo-se durante várias horas por dia e fazendo atividades, nem 

sempre prazerosas para todas as partes, algumas relações se tornem mais tensas. Tal fato não é 

em si um problema, mas pode se tornar caso o conflito gere relações violentas. “A escola é um 

local onde indivíduos são obrigados a conviver todos os dias, obedecendo a horários e a normas 

em comum” (Abramovay, 2002 p. 08). No início a escola era “lugar de prazer”, agora, nem 

sempre tão prazerosa. E, Abramovay (2015), vai além, pois, afirma que tipos de violência 

relacionadas ao racismo e homofobia são causadas por conta da omissão da escola. “A 

discriminação na escola não é apenas uma prática individual entre os alunos. São, 

principalmente, ações e omissões do sistema escolar que podem contribuir para prejuízos na 

aprendizagem do aluno, influenciando negativamente seu processo de construção” (Idem, 

p.10). Nesta passagem, evidencia-se a ideia de que ao se criar um sistema mais punitivo, inibe-

se a prática da violência. Ela está sendo influenciada pelo mito da violência apontado, 

anteriormente, por Oliveira (2016), em que “A ampliação das penas reduz a violência”. 

Mais adiante Abramovay (2002), redescobre a roda: “A discriminação a que são 

submetidas as pessoas em situação de maior pobreza compromete a construção de um sistema 

educacional igualitário no sentido amplo” (Idem, p.12). Aqui, Abramovay (2002), atribui à 

discriminação social, ou seja, o fato de os filhos da classe trabalhadora serem excluídos por 

serem pobres e não pelas condições objetivas reais (ter que trabalhar para ajudar a família, 

passar fome, não ter dinheiro para comprar roupa, caderno, chinelo ou tênis, para ir para escola, 

não ter acesso à internet), como se a discriminação social, a exclusão, o preconceito de classe, 

a qual estão sujeitos os indivíduos da periferia do sistema, não partissem das próprias condições 

reais em que eles sobrevivem. E ainda, a perspectiva de sistema educacional da autora esbarra 

no reformismo, pois como criar um sistema educacional igualitário se a sociedade em que os 

sujeitos estão inseridos é desigual? Esta forma de análise desconsidera também, toda a violência 

que grande parte da população da escola pública sofre, o que pode contribuir para o aumento 

da desigualdade social e da própria violência. 

Para a autora, todas as formas de violência que ocorrem na escola acabam favorecendo 

a construção de uma “cultura da violência”. Parece que quando não se quer aprofundar, 

esmiuçar ou explorar uma situação e apresentar a realidade como ela é, não como aparenta, 

tende-se a colocar a cultura como determinante fundamental e preponderante das relações 

sociais. Sabe-se que isto é uma forma de ocultar a realidade pois, de acordo com Marx (2013), 
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é no momento da produção que está o desvelar das contradições na sociedade do capital, não 

desconsiderando o papel da cultura na formação na complexa realidade que nos cerca. Sendo 

assim, entende-se que, quando se pretende escamotear a realidade passa-se pelo uso do conceito 

de “cultura” na frente da questão, indicando sua manifestação como parâmetros habituais, éticos 

e morais. Desta forma tem-se a “cultura do pobre”, a “cultura da periferia”, como se a cultura 

se explicasse por si só, abdicando assim, de toda a situação real e objetiva que constroem a vida.  

Depois de esbarrar em vários tipos de “cultura”, durante o processo investigativo deste 

estudo, nos deparamos com a “Cultura de Paz”. A “Cultura de Paz” foi apresentada como um 

projeto da ONU (Organização das Nações Unidas), uma instituição internacional, que surgiu 

no período pós-Segunda Guerra Mundial, no intuito de promover a paz, em contraposição à 

barbárie praticada no conflito. Sua sede é nos Estados Unidos, bem como o peso de suas 

decisões e seus interesses circunscrevem aos ditames do capital.47 Através da UNESCO (sigla 

em inglês para Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), a 

“cultura de paz” é propagandeada pelo mundo através de projetos educacionais que visam a 

promoção desta concepção de paz (UNESCO, 2003), (Debarbieux & Blaya, 2002) e (Diskin, 

L., & Roizman, L. G., 2008). Inclusive a própria Abramovay, tem trabalhos financiados por 

estes programas da ONU (Abramovay, 2002) e (Abramovay, 2006).  

Neste contexto, este é o ponto de partida em que vão se delineando os conceitos de 

violência e de paz que é proposta por Abramovay (2002) no seu manual contra violência. 

Concepção esta que é a expressão real de como a questão se põe na ordem do dia. No entanto, 

quando se examina com critérios que vão para além da aparência imediata, percebe-se que a 

realidade proposta pela autora tem um viés de falseamento, ocultamento das determinações 

mais determinantes, pois parte de uma realidade que está na cabeça dos seres humanos e na 

aparência da realidade. Por isso, para compreendê-la é preciso distorcer a inversão que está na 

representação do real. E não pura e simplesmente na cabeça dos homens. Considerando que 

este aspecto, parte de questões teórico-metodológicas que foram estruturadas a partir de uma 

opção epistemológica.  

Dando continuidade às “robinsonadas” da autora, analisemos a sua ideia de “furto”, que 

para Abramovay (2002), está relacionado ao “fruto do desejo”, “desordem pública”, 

“impunidade”, “quebra da cidadania”, com estas denominações, pode-se entender que a 

                                                             
47 A assim chamada “cultura de paz”, proposta pela ONU contradiz com o seu nomeado Conselho de Segurança, 

que é composto por EUA, China, Rússia, Reunido e França. Estes países, sob a hegemonia norte-americana 

concorrem entre si o direito de dominar e subjugar econômica e belicamente os países que estão na periferia do 

sistema. Para Lindgren-Alves (2019), é uma piada de muito mau gosto acreditar que a promoção dos princípios 

dos Direitos Humanos sejam propagados pelos EUA.   
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violência dentro da escola não tem as mesmas motivações que ocorrem fora dela. Nesta ótica, 

a violência incorre de maneira individualizada, em que a culpa de todo o processo recai no 

sujeito. Essas noções se manifestam em representações que apontam que todos os indivíduos 

da escola se constituem em ladrões potenciais e esperam a oportunidade para que o sistema 

falhe. Na visão hobbesiana da autora, o homem é mal por natureza48. A violência seria um 

produto da subjetividade estática e naturalista do ser humano. 

Quando Abramovay (2002), traz a discussão para o campo da cidadania, em que a 

violência romperia com a vida coletiva permeada pelo que foi descrito no parágrafo anterior 

(“quebra a cidadania”, ruptura com a “convivência cidadã”), intencionalmente, ou não, o 

conceito de cidadania perde sua força, pois, a condição de cidadão já existe desde o nascimento 

de qualquer indivíduo, de acordo com o que se pode entender nas entrelinhas da autora. Sendo 

assim, é notável que estamos diante de uma concepção liberal de cidadania. Esta perspectiva se 

encerra na ideia de que ser cidadão é “ser membro de uma comunidade jurídica e politicamente 

organizada, que tem como fiador o Estado, no interior do qual o indivíduo passa a ter direitos e 

deveres” (Tonet, 2005, p.51). Nesta lógica, os indivíduos vivem isolados do contexto social, 

que já existia antes do seu nascimento e a questão da desigualdade social se relaciona com as 

decisões que o sujeito toma no percurso da sua vida (Tonet, 2005). Esta forma de conceber a 

realidade, oculta as contradições das relações sociais que não garantem a apropriação do que é 

construído coletivamente, já que, vive-se em um modelo social de classes, que excluem os 

sujeitos da propriedade de se assenhorar do que é construído pelo homem como ser genérico.  

Portanto, o fato da existência de uma escola que garanta o exercício pleno da cidadania 

burguesa, não garantiria o que Marx (2009), chamou de emancipação humana em contraposição 

à emancipação política, que se restringe à manutenção do direito à propriedade privada. Assim 

sendo, a cidadania representa os interesses da emancipação política, carrega a ideia abstrata de 

coletivo, mas, na verdade, garante valorização do homem individualizado, do homem egoísta 

que é “membro de uma soberania imaginada, é roubado de sua vida individual real e repleto de 

uma universalidade irreal” (Marx, 2009, p. 51). 

Em outras palavras esta cidadania que Abramovay (2002), vislumbra e que, segundo ela 

mesma, não se efetiva pela violência na qual a escola se encontra submersa, é a garantia de 

efetivação da democracia burguesa, em que o 

                                                             
48 Thomas Hobbes, teórico europeu da segunda metade do século XVI, que na sua obra “Leviatã”, apresentou suas 

ideias que justificava o Estado Absolutista, pois, acreditava que os seres humanos eram naturalmente maus e que 

só um Estado autoritário e absoluto poderia ordenar os interesses egoístas dos homens, através de um contrato 

social no qual os interesses dos homens seriam administrados pelo Estado, evitando assim a guerra entre eles 

(Hobbes, 2003). 
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[...] homem (não só um homem, mas cada homem) passa por ser soberano, por 

ser supremo, mas é o homem no seu fenômeno insocial, incultivado, o homem na 

sua existência contingente, o homem tal como anda e está, o homem tal como (por 

toda a organização da nossa sociedade) está corrompido, perdeu a si mesmo, se 

alienou, se encontra dado sob a dominação de relações e de elementos inumanos 

– numa palavra, o homem que ainda não é um ser genérico real (Marx, 2009, 

pp.58-59). 

Diante deste homem individualista, egoísta, Abramovay (2002), ainda ousa falar em 

uma educação que acaba desviando seus sentidos de “implicações éticas”. Como é possível, 

falar de ética para quem está passando fome? Para quem está sofrendo despejo de sua casa 

porque não tem condição de pagar o aluguel? Falar em ética para um sujeito que puxa a carroça 

de materiais para a reciclagem no lugar do cavalo, pois, ele é tido como inferior ao cavalo? 

Neste caso, edifica-se a casa a partir do telhado, pois desconsidera as premissas da existência 

humana, “[...] a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para 

poder “fazer história”. Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, 

vestimenta e algumas coisas mais” (Marx & Engels, 2007, pp.32-33). Portanto, para se chegar, 

a questionar uma postura ética dos alunos, tem-se que aspirar, ao menos, a construção de uma 

trajetória histórica que rompa com a “pré-história” em que estes sujeitos se encontram, inclusive 

os que já têm essas condições mínimas de sobrevivência, do contrário, estar-se-á diante de uma 

situação “[...] na qual o filho gera o próprio pai – coisa que já acontecia em Hegel” (Marx & 

Engels, 2011, p.22).  

Outro elemento que corrobora com o debate é a discussão em torno do uso de armas de 

fogo na escola. E aí, novamente são classificados os motivos de seu uso pelos estudantes: 

“masculinidade”, “poder”, “bandido herói”, “se proteger”, “insegurança”. Ao contrário destas 

abstrações que são reais, mas não representa um debate amplo sobre o armamento, pois o 

primeiro ponto que se analisa é a circulação de armas em nosso país, por isso, retornamos ao 

Atlas da Violência 2020. Este documento traz uma discussão sobre a violência causada por 

armas de fogo. Segundo ele, a partir de 2019, houve um movimento de flexibilização das 

normas de acesso às armas e munições. Esta facilidade de acesso criou um aumento de 200% 

na venda de armas e 24% na de munições de janeiro a maio de 2020 (Cerqueira, D., Bueno, S., 

Alves, P. P., Lima, R. S., Silva, E. R. A., Ferreira, H., ... Figueredo, T. S. 2020).  

Deve-se considerar que esta realidade, evidenciada no Atlas da Violência 2020 é um 

pouco diferente do ano em que Abramovay (2002) produziu seu estudo. No entanto, os casos 

em que alunos entram portando armas na escola, servem para ilustrar que, independentemente, 

do que se pensa a respeito de um estudante levar uma arma para dentro da escola, em um modelo 
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de sociedade em que a circulação de armas é grande, cedo ou tarde, acontecerão situações em 

que pessoas estarão armadas, seja na escola ou não. E novamente a culpabilidade da violência 

recai unicamente no sujeito. É como atribuir a culpa da bomba atômica, simplesmente ao piloto 

do avião que a despejou. E diante de todo esse caos social em que a escola está inserida, 

Abramovay (2002), questiona o fato de ela se apresentar como um local “desprotegido”, “que 

demonstra permeabilidade”, se nos bancos que têm vigilância armada, monitoramento 24h, 

porta com detector de metais e mesmo assim, pessoas armadas comumente circulam. O que 

dizer da escola pública, neste contexto? E, no mais, quem está protegido nesta sociedade?  

Por fim, Abramovay (2002), conclui seu manual contra a violência na escola, propondo 

a elaboração de projetos pedagógicos, a partir de um diagnóstico da instituição, para melhorar 

o ambiente da escola e evitar os conflitos. Evidentemente que cada escola possui suas 

peculiaridades, mas, neste caso, conflito se confunde com violência. Retiremos os seres 

humanos da escola!  

Essa concepção de paz proposta pela ONU, que coaduna com as ideias de Abramovay 

(2002), se expressou em várias pesquisas, como foi destacado no levantamento bibliográfico 

deste estudo. Esta relação aparentemente expressa uma tentativa de não se evidenciar a quem a 

violência privilegia, pois, não materializa as contradições violentas que apontam para o modo 

de produção e reprodução do capital. A partir desta observação, verificamos a relação, deste 

contexto, com a violência que existe na forma de ser do capitalismo, que muitas vezes é velada. 

Portanto, intencional, ou não, esta forma de enxergar a violência não apresenta as suas 

determinações mais determinantes, portanto, não a compreende como ela realmente é. 

 

3.2 O trabalho docente no capitalismo contemporâneo 

A partir da década de 1970 o mundo do trabalho começa a dar sinais de que estava 

passando por intensas transformações que desencadearam em mudanças, também, no trabalho 

docente. Essas transformações partem da base produtiva do sistema, que é o momento 

preponderante no processo de produção e reprodução do capital, e atingem amplos setores da 

vida social, política e cultura (Marx, 2013). Este processo terá implicações não só nas condições 

de vida material da classe trabalhadora, como também na subjetividade da classe-que-vive-do-

trabalho (Antunes, 2006). 

Tomando como base uma crise do modelo produtivo baseado no fordismo-taylorismo e 

permeada pelas políticas keynesianas de um Estado amparador da classe trabalhadora no campo 

social Harvey (2008, p.137), afirma que “o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais 

evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as contradições inerentes ao 
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capitalismo”. Deste modo, este modelo acusou sinais de esgotamento que se materializou em 

redução da taxa de lucro do grande capital. Neste cenário de crise o sistema já apontava para 

um processo violento de reestruturação das suas bases produtivas, bem como, mudanças no 

aparato estatal que vão intensificar o seu caráter classista, reduzindo os serviços sociais e 

recrudescendo as relações com o capital, principalmente, o modelo mais perverso, sutil e 

violento que é o financeiro. Deste contexto, observa-se o advento da ampliação das ideias 

neoliberais que já vinham ressoando desde a década 1940.49 

Com a crise do modelo fordista-taylorista, em que a violência das relações de trabalho 

era mais evidente, a partir da implementação de novos modelos produtivos e de gerenciamento, 

foi perceptível que a exploração passou a se desenvolver de maneira mais refinada, não 

evidenciando o seu caráter abusivo, degradante, espoliador e desarticulador dos movimentos de 

luta e dos direitos trabalhistas, entre outros aspectos extremamente violentos. Nesta perspectiva, 

no plano produtivo sob a égide do toyotismo, novas formas de exploração mais intensas serão 

introduzidas e incorporadas as já existentes. Segundo Antunes (2006, p.14), 

Novos processos de trabalho emergem, onde o cronômetro e a produção em série 

e de massa são “substituídos” pela flexibilização da produção, pela 

“especialização flexível”, por novos padrões de busca de produtividade por novas 

formas de adequação a lógica do mercado. Ensaiam-se modalidades de 

desconcentração industrial, buscam-se novos padrões da gestão da força de 

trabalho, dos quais os Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), “a gestão 

participativa”, a busca da “qualidade total”, são expressões visíveis não só do 

mundo japonês, mas em vários países do capitalismo avançado e do terceiro 

mundo industrializado. O toyotismo, penetra-se, mescla-se ou mesmo substitui o 

padrão fordista dominante em várias partes do capitalismo globalizado. Vive-se 

formas transitórias de produção cujos desdobramentos são também agudos no que 

diz respeito aos direitos do trabalho. Estes são desregulamentados, 

desflexibilizados, de modo a dotar o capital do instrumental necessário para 

adequar a sua nova fase. Direitos e conquistas históricas dos trabalhadores são 

substituídos e eliminados do mundo da produção. Diminui-se ou mescla-se, 

dependendo da intensidade, o despotismo taylorista pela participação dentro da 

ordem e do universo da empresa, pelo envolvimento manipulatório, própria da 

sociabilidade moldada contemporaneamente pela sociedade produtora de 

mercadorias.  

Articulado pela nova forma de exploração no nível da produção denominada 

“acumulação flexível” e do neoliberalismo, um novo momento histórico do sistema capitalista 

                                                             
49 O austríaco Friedrich Hayek é considerado o precursor da ideias neoliberais que, em linhas gerais, objetiva o 

resgate dos princípios de liberalismo econômico, como por exemplo, um Estado não interventor na economia e 

mínimo (redução da máquina estatal no âmbito social). A partir da década de 1950 suas ideias passaram a obter 

ressonância, principalmente com o desenvolvimento da chamada Sociedade de MontPèlerin que era composta por 

indivíduos que coadunavam com os ideais de Hayek, como: Milton Friedman, Karl Popper, Ludwing Von Mises, 

entre outros (Anderson, 2007).  
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irá ditar o modelo de organização e exploração do trabalho, com desdobramentos em todos os 

setores do trabalho social total, impactando na escola pública e no trabalho docente. Esse 

processo eleva violentamente o nível de exploração da força de trabalho e subserviência aos 

princípios do mercado.  

Segundo Tonet (2013), partindo desta crise do trabalho, entende-se que a educação 

também está em crise e os seus desdobramentos neste segmento podem ser sintetizados em uma 

busca constante de superação das antigas formas de estruturação da educação e das políticas 

educacionais, no sentido de preparar os indivíduos para a nova sociedade que se apresenta, 

tendo como referência as leis do mercado, nas quais, a necessidade de expansão gera o processo 

de privatizações no campo da educação, bem como, a conversão da própria educação em uma 

mercadoria.  

Este momento resultou em um ganho muito importante para o capital, visto que, através 

das novas formas de gestão da produção, desenvolveu um nível de alienação e estranhamento 

ainda maior entre os trabalhadores, conseguindo ocultar de forma mais efetiva a tensão da 

relação capital x trabalho, cooptando os interesses da classe trabalhadora e desarticulando a 

resistência do movimento sindical, em um complexo processo que Alves (2000), denominou de 

“captura da subjetividade”. Este elemento da realidade, para Lukács (2013), ao analisar o 

complexo dos complexos do processo de constituição do ser social a partir da relação filogênese 

x ontogênese, corresponde a um dos momentos de mediação preponderantes no processo de 

formação da subjetividade. Portanto, é possível afirmar que estas transformações na realidade 

vão incidir na subjetividade dos trabalhadores. Na sua ontologia do ser social, Lukács (2013), 

chama a atenção para a organização de nossa sociedade que tende a constituir uma 

personalidade deformada nos indivíduos,  

Como toda relação humano-social, porém, também esse tipo de relação possui um 

caráter alternativo: por um lado, é possível que a consciência do homem em 

questão obtenha uma forma totalmente diferente em diferentes complexos, que, 

portanto, a sua personalidade sofra certo “parcelamento”. (O funcionário 

submisso como chefe de família tirânico.) Nesse processo, podem ocorrer com 

muita frequência deformações da personalidade humana, que têm muita afinidade 

com o fenômeno do estranhamento e que muitas vezes até constituem uma 

amostra deste em sua forma mais pura (Lukács, 2013, p.252).  

Para não incorrer em um determinismo é importante destacar que esta realidade violenta 

é construída pelos homens e constituidora destes. E como foi dito, as especificidades da escola 

acabam resultando em uma característica ímpar, degradante e violenta, que foi intensificada 

diante do processo de reordenamento do mundo do trabalho, anteriormente apresentado. 

Portanto, a partir do que destacou Lukács (2013), na relação objetividade e subjetividade, a 
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escola se constituiria em um complexo de determinações objetivas da subjetividade dos 

trabalhadores docentes que passa por transformações históricas.  

Diante deste quadro, parte-se da lógica de que “a escola pública é um local de trabalho 

único” (Silva Jr., 1993, p.145), e, a partir deste aspecto, pode-se destacar a questão de que a 

escola é uma instituição que aparenta não ser um local de trabalho, pois, a sua forma 

organizacional a coloca nesta situação (Silva Jr., 1993). Seguindo este raciocínio, Silva Jr., 

(1993), apresenta uma gama de fatos que são peculiares à instituição escolar e contribuem para 

a descaracterização da escola como local de trabalho, bem como, a deturpação dos docentes 

como trabalhadores, ou seja, a negação destes como categoria integrante da classe trabalhadora. 

Uma das causas que levam a isto é o fato de os trabalhadores docentes não estarem o tempo 

todo no mesmo local de trabalho, pois, cumprem sua carga horária em várias escolas. O que 

dificulta a identidade entre trabalhadores e instituição e a própria organização destes em 

movimentos sindicais ou movimentos sociais.  

Estas condições vão ao encontro de uma discussão bem trivial, que seria o fato de o 

trabalho docente não ser um trabalho produtivo. O que para Silva (1993), esse argumento não 

passaria de um subterfúgio para escamotear a violenta dinâmica de exploração da força de 

trabalho dos professores, desvirtuando a análise do âmbito da relação entre o tempo de trabalho 

excedente e o tempo de trabalho necessário, pois, segundo Marx (2013) é desta relação que se 

extrai a taxa de mais-valor, que “é a expressão exata do grau de exploração da força de trabalho 

pelo capital ou do trabalhador pelo capitalista” (Marx, 2013, p.294).  

No entanto, antes de mais nada, seria interessante compreender que o trabalho é um 

coeficiente da sociabilidade humana, é expressão da práxis. A partir deste princípio o trabalho 

se torna mais importante que o seu produto. Por conseguinte, entende-se que os professores 

estão submetidos a este círculo de mecanismo exploratório, apontado acima, como categoria 

que integra a classe trabalhadora e imersos no ciclo de produção e reprodução do capital. A 

partir disto, é importante ressaltar que na escola pública não existe extração de mais-valor (Paro, 

2018). Mas, compreendemos o trabalhador docente como criador de riqueza, no entanto, o fruto 

do seu trabalho se apresenta como um produto ou serviço que se diferencia das demais 

profissões, ou seja, “trata-se da formação de personalidades humano-históricas, por meio do 

ensino-aprendizado. Se a atividade é de ensino e aprendizado, tanto o trabalhador quanto o 

educando são considerados trabalhadores que despendem sua energia humana (força de 

trabalho) na realização do produto” (Paro, 2018, p.69). 

A mesma discussão também se volta, no âmbito da escola, para a divisão do trabalho 

manual e intelectual (Paro, 2018). No contexto da educação escolar haveria uma tendência à 
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privilegiar o trabalho intelectual em detrimento do manual. Portanto, a escola se caracterizaria 

pela trabalho não produtivo e intelectual, distanciando-se de uma realidade material. O que a 

condiciona, neste modelo de sociedade, que privilegia a prática e a dissocia da teoria, a ser vista 

como uma instituição que apenas prepara os sujeitos para o mundo do trabalho, portanto, se 

apresenta como momento que antecede a este, ou seja, é inferior a ele. 

Aliado a tudo isso, Silva Jr. (1993) traz ao debate a relação entre a técnica e os 

resultados, na qual, o autor chama a atenção para o aspecto da sobrevalorização da técnica no 

capitalismo atual, em que o domínio desta está aliado ao controle total da produção, portanto, 

a partir disto, obtém-se resultados satisfatórios. Nesse enquadramento, o prestígio tanto da 

escola como dos seus trabalhadores são inferiorizados, considerando que, constantemente, se 

fala de maneira descontextualizada em fracasso escolar, crise da educação, etc. Tudo isto se 

articula a ideia de que a administração pública representa o atraso, o obsoleto, a ineficiência, 

em detrimento da administração privada, que representaria um juízo de modernidade, agilidade, 

eficácia, resultados positivos, excelência em produção ou prestação de serviços.     

Outro ponto deste processo de descaracterização, é a tentativa constante e ineficaz de 

administração da escola como se fosse uma empresa produtiva, articulado ao fraco 

desenvolvimento teórico a respeito da administração escolar. Este fato é corriqueiro e cria uma 

grande confusão, visto que, existe uma dificuldade enorme na compreensão de “ordem prática 

e teórica que ainda envolvem as tentativas de elucidação do significado mais profundo da 

relação educativa e das relações do trabalho pedagógico com outras formas do trabalho social” 

(Silva Jr., 1993, p.72). Esta efetiva relação entre administração e processo educativo, acaba por 

ser constituir em uma indissociabilidade que não é apreendida, tendo em vista que “os 

especialistas que produzem a “ciência prática da educação” só acidentalmente se identificam 

com os especialistas que conduzem a “práxis educacional” (Silva Jr., 1993, p.73). Este embate, 

só contribui para a escola não ser vista como local de trabalho. 

A partir do que foi exposto até aqui nestas mediações que determinam ideias imaginárias 

a respeito da escola, concorda-se com Silva Jr. (1993) que, ao desenvolver a relação destacada 

por Gramsci (1991) entre sociedade política e sociedade civil, situa a escola pública em um 

nível de tensão do Estado capitalista brasileiro, na qual, tenderia a se representar como um 

organismo da sociedade civil. Pois, para Silva Jr. (1993), a instituição escolar se localiza no 

“território da persuasão e não da coerção” (Silva Jr. 1993, p.15), daí a ideia de entidade 

integrante da sociedade civil.  

A partir desta localidade da escola, na inquietação instigada pela sociedade política, que 

a financia, parte-se para analisar algumas determinações que legaram ao contexto atual: os 
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debates que geraram um ambiente de violenta perseguição aos professores, tendo como 

expressões as ideias de uma “escola sem partido”, “professores doutrinadores”, “professores 

comunistas”.  

Sendo assim, além de todo este contexto de elementos estruturantes das relações na 

escola, que se constitui como um local de trabalho singular, desde a crise e o reordenamento 

das relações sociais de produção, bem como da dinâmica estatal, outro fator passou a pesar 

ainda mais no bojo das contradições inerentes à escola. Este elemento seria uma “nova” onda 

conservadora que ganhou fôlego no Brasil e no mundo nos últimos anos, e consequentemente, 

repercutiu e repercute no debate político, nas políticas educacionais e na escola brasileira, 

portanto, no trabalho docente. 

Segundo Lima & Hypolito (2019), Macedo (2017), Oliveira, Storto & Lanza (2019), 

Severo, Gonçalves & Estrada (2019), tem crescido no Brasil, movimentos de grupos de direita 

que se intitulam conservadores ou aliam-se a sua pauta. Esta afirmação é perceptível quando se 

observa o Congresso Nacional e o próprio poder executivo na atualidade, em que representantes 

diretos de grupos conservadores possuem mandatos ou mesmo oportunistas que incorporam as 

pautas no intuito de barganhar votos ou visibilidade.  

Antes de se estabelecer efetivamente no Brasil, segundo Barroco (2015), acredita-se que 

este movimento tenha surgido nos Estados Unidos a partir da crise do Estado keynesiano. Na 

verdade, esta tendência se caracteriza como neoconservadora formando a “nova direita”, que 

possui uma agenda condicionada e matizada pelas ideias conservadoras, neoliberais, nova 

classe média e populistas autoritários (representantes de frações de religiosos evangélicos) que, 

apesar de apresentarem divergências em determinados pontos, o fato de possuírem uma visão 

de mundo que harmoniza com os preceitos do mercado acaba contribuindo para uma coalizão. 

Em vista disto, pode-se afirmar destes grupos separadamente que:  

Os neoliberais constituem a liderança da Nova Direita e representam o grupo que 

se preocupa com a orientação político-econômica atrelada à noção de mercado. 

Os neoconservadores são aqueles que definem os valores do passado como 

melhores que os atuais e lutam pelas tradições culturais. Os populistas autoritários 

são, em geral, grupos de classe média e de classe trabalhadora que desconfiam do 

Estado e se preocupam com a segurança, a família, o conhecimento e os valores 

tradicionais. (Lima & Hypolito, 2019, p. 04).  

 Com a crise do capital de 1970, estes grupos entram em cena exigindo o protagonismo 

social, pois, consideravam que os “privilégios” concedidos a grupos minoritários, na busca pela 

igualdade de direitos, haviam levado o sistema ao colapso e a sociedade ao declínio moral. 

Diante deste contexto, esta “nova direita” afirma estar vivendo em uma sociedade degenerada 
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socialmente e que valores que tinham como base, “centralmente, a família, a moral e o 

indivíduo” (Lima & Hypolito, 2019, p. 04), que seriam fundantes da sociedade estadunidense, 

deverão ser retomados. Neste contexto, surgem as chamadas Escolas Charters50 e os Vouchers 

da educação (uma espécie de vale-educação, para que os pais matriculem seus filhos em 

instituições que coadunem com os seus valores).  

No Brasil, a primeira experiência do modelo de Escola Charter ocorreu em Pernambuco 

no ano de 2004, e foi suspenso em 2007 (W. C. Silva, 2016). Com um caráter de privatização 

da educação pública, o projeto foi fortemente combatido pelos movimentos sociais da educação, 

sindicatos e até mesmo a legislação brasileira, que veta a privatização de setores como a 

educação. Como no caso do estado de Goiás que em 2015, tentou a entrega de 300 escolas da 

rede estadual para as OSs (Organizações Sociais) administrarem. Este posicionamento do 

governo estadual foi duramente combatido por estudantes, professores, sindicatos e ministério 

público, que decretou a ilegalidade do projeto.  

Neste embate, a violência não foi poupada por parte do Estado. Vários estudantes, 

professores e apoiadores foram agredidos, presos e processados judicialmente por se 

posicionarem contra a implantação do projeto (G1 Goiás, 2016). Neste movimento em Goiás, 

é possível observar a presença das perseguições a professores que se posicionaram 

pedagogicamente. Este fato legitima o estudo de Barroco (2015), sobre o movimento 

neoconservador no Brasil, que se apresenta, então,  

[...] como forma dominante de apologia conservadora da ordem capitalista, 

combatendo o Estado social e os direitos sociais, almejando uma sociedade sem 

restrições ao mercado, reservando ao Estado a função coercitiva de reprimir 

violentamente todas as formas de contestação à ordem social e aos costumes 

tradicionais (Barroco, 2015, p.263). 

 Esta passagem expressa também a perversa perseguição aos professores no que diz 

respeito ao conteúdo ministrado nas aulas, que passou a ser crivado pela pauta neoconservadora, 

que inibe o aprofundamento em estudos relacionados à liberdade e diversidade sexual, 

legalização de drogas, aborto, etc. Sendo assim, a partir de uma agenda progressista, que carrega 

para o interior da escola este debate de inclusão, está posto o embate com os neoconservadores, 

                                                             
50 As Escolas Charters são modelos de escolas que se fundamentam na parceria público-privada, ou seja, é uma 

instituição pública administrada pela iniciativa privada. Nos EUA estas escolas se caracterizam por perfis que 

almejam integrar determinadas profissões, ou seja, uma escola preparatória para futuros estudantes de medicina, 

direito, engenharias, por exemplo. Portanto, são escolas financiadas por verbas públicas, que entre outros aspectos, 

são extremamente excludentes. No Brasil, este tipo de administração se dá por “fundações” conhecidas como 

Organizações Sociais (OSs), que se dizem “sem fins lucrativos”. Este modelo administrativo é mais comum na 

área de saúde. No Estado do Rio de Janeiro, que é um dos pioneiros deste tipo de administração no Brasil, 

escândalos de corrupção e péssima prestação de serviços são rotineiros (Ataque aos cofres públicos, 2020, 09 de 

setembro).  
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que sob a tutela dos populistas autoritários têm por base as “suas posições sobre educação e 

política social em certas visões da autoridade bíblica, como a moralidade cristã, os papéis de 

gênero e da família” (Lima & Hypolito, 2019, p. 08).     

 No Brasil este cenário vem transparecendo a mais de uma década, pois, em um primeiro 

momento, o que era notável deste processo, eram os seus desdobramentos a partir do discurso 

e das políticas neoliberais de esfacelamento do Estado brasileiro e a violenta perseguição aos 

trabalhadores públicos, que passaram a ser pejorativamente nomeados “marajás”. No entanto, 

nos últimos dez anos passou a ter notoriedade no Congresso Nacional as bancadas da bala, do 

boi e da bíblia. Vertente tupiniquim do neoconservadorismo, segundo Miguel (2016, p.592), 

provêm, “de uma conjugação heteróclita entre o “libertarianismo”, o fundamentalismo religioso 

e o antigo anticomunismo”.  

De acordo com Miguel (2016), o libertarianismo compactua com o ultraliberalismo que 

descende da escola austríaca de Hayek e outros intelectuais alinhados, que propagam os 

princípios do mercado de maneira fundamentalista. Ao integrar uma pauta intelectualizada, o 

libertarianismo possui ressonância na academia e em partidos políticos de expressão. Já o 

fundamentalismo religioso, seria composto principalmente por representantes das igrejas 

neopentecostais e a ala mais conservadora da Igreja Católica, bem como, representantes de 

outras pautas conservadoras, como latifundiários, militares, defensores da liberação de armas 

de fogo para a população, combatentes das políticas inclusivas e de direitos humanos, etc., que 

formam um grande bloco da pauta conservadora. Em relação ao anticomunismo, o que se tem 

na verdade é mais do mesmo. Na América Latina, a partir das últimas duas décadas, houve a 

emergência de governos progressistas ao poder, com pautas que se opõe às políticas e práticas 

conservadoras presentes nesse continente. Tal situação gerou reação das frações conservadoras 

e reacionárias das classes dominantes que passaram a difundir uma noção amorfa de 

anticomunismo, apontando que o inimigo deve ser eliminado de qualquer contexto.   

Sendo assim, é deste embate que programas como o Escola Sem Partido e o combate à 

“ideologia de gênero”51 foram criados, acusando os professores de “doutrinadores” e 

perversores da sexualidade dos alunos e dos bons costumes da família tradicional brasileira. O 

Escola Sem Partido, foi fundado em 2004, pelo advogado Miguel Nagib, mas passou a ter 

                                                             
51A denominada ideologia de gênero é um programa que de fato só existe na cabeça dos sujeitos que se dizem 

contra um projeto que só se concretiza nas suas próprias ideias. Segundo Reis (2016), tudo isto se explica a partir 

de uma disputa no campo da educação, em que frações da sociedade que se caracterizam pelo “conservadorismo, 

reacionarismo, intolerância, fascismo e fundamentalismo” (Reis, 2016, p.118), se posicionaram contra a 

abordagem de questões de gênero e diversidade sexual nos estabelecimentos de ensino. De acordo com Reis 

(2016), esta ala, que prega a existência de uma suposta ideologia no campo da sexualidade, acredita que o delirante 

projeto visa perverter sexualmente as crianças e colocar em xeque os princípios da chamada família tradicional.   
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protagonismo em 2010. A partir deste período, ela articulou-se ao combate à ideologia de 

gênero e passou a fundamentar uma série de projetos de lei nas instâncias, municipais, estaduais 

e federais (Miguel, 2016).  

O ESP, como definido em suas próprias fontes, é uma “iniciativa conjunta de 

estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica 

das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior” é “uma 

associação informal, independente, sem fins lucrativos e sem qualquer espécie de 

vinculação política, ideológica ou partidária”. O objetivo do grupo é barrar “um 

exército organizado de militantes travestidos de professores [que] prevalece-se da 

liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes 

a sua própria visão de mundo” (Lima & Hypolito, 2019, p.10).     

 Apesar de os projetos terem sido considerados inconstitucionais pelo Ministério Público 

Federal (MPF) e recentemente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (Reis, 2020), os rumores 

e os encaminhamentos de projetos neste sentido ainda permanecem, sem falar nas redes de 

denúncias, nos linchamentos virtuais e ameaças a professores nas redes sociais, como no caso 

da Professora Valéria Borges, que no ano de 2017 foi gravada em uma aula e o vídeo acabou 

“viralizando” e foi publicado na página de um vereador da cidade do Rio de Janeiro, um 

parlamentar tipicamente neoconservador (Salas, 2018). Assim ela foi exposta e adjetivada: 

“Desqualificada”, “lixo”, “aliciadora”, “comunista satânica”, sentenciaram os comentaristas 

virtuais na página do vereador Carlos Jordy, do PSC, responsável pela exposição da docente e 

autor de um projeto de lei que buscava instituir o Escola Sem Partido em Niterói” (Salas, 2018, 

paginação irregular). Segundo o vereador, a professora havia cometido os crimes de assédio 

moral e contra a honra. Os desdobramentos deste processo na vida da professora foi uma 

tragédia: “Por causa disso, me ameaçaram de morte. Minha família e amigos sentiram medo 

por mim”, confessa Valéria, que guarda revolta e marcas psicológicas do episódio. (Salas, 2018, 

paginação irregular). 

 Outro professor, também da cidade do Rio de Janeiro, foi denunciado, pelo filho do 

então presidente Jair Bolsonaro, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, que editou um vídeo a 

partir das fotos do professor nas redes sociais e o processou por apologia ao uso de drogas, 

incentivo à baderna, ocupação de escolas, entre outros crimes, (Basílio, 2017). Segundo a 

matéria o processo ainda estava tramitando na justiça.   

Aliado a isto, o próprio governo federal já sinalizou para este tipo de exposição dos 

professores, pois, a Ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, declarou que o governo 

vai criar um canal para denunciar professores que atentem “contra a moral, a religião e a ética 

da família” (Barbosa, 2019, paginação irregular). 
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Estes são apenas alguns apontamentos, que servem como exemplos de uma série de 

perseguições que vêm ocorrendo nos últimos anos. Esses casos vêm tomando proporções 

gigantescas e consequentemente, situações irreversíveis como traumas, afastamentos, 

depressões, e ainda modificando o modo ser do trabalho docente. 

 Todas estas violentas contradições “da escola, na escola e a escola” apresentadas até 

aqui, só demonstram a complexidade da realidade que permeia o trabalho docente, que diante 

de toda esta investida do capital tem dado respostas que se baseiam em protestos, greves, atos 

ou por outro lado, em um processo de adoecimento do trabalhador docente. Portanto, 

implicações na subjetividade dos trabalhadores docentes, como procuraremos desenvolver mais 

especificamente adiante. 

 

3.3 A composição do trabalho docente: natureza, caráter ético-político e o papel do Estado 

 O trabalho docente se viu representado de várias maneiras em diferentes sociedades que 

até hoje refletem um estereótipo inatista e idealizado da imagem de um professor como sujeito 

que possui vocação para docência. No entanto, para discutir o caráter do trabalho docente na 

atualidade, deve-se tomar como ponto de partida a ideia de que ele está inserido em uma 

estrutura social que busca constantemente desenvolver meios que implementam a submissão e 

a exploração do trabalho pelo capital, ao mesmo tempo que cria condições de educação política 

destes trabalhadores. 

Deste modo, o outro componente que deve-se considerar nesta condição em que se 

enquadra o trabalho dos professores é a sua relação com o processo de educação, que em 

determinada sociedade possui o papel de formar sujeitos capazes de produzir e reproduzir as 

condições de vida da sociedade que estão inseridos. Como se trata do modo de produção 

capitalista, que constitui uma forma de sociedade como se fosse uma grande coleção de 

mercadorias (Marx, 2013), tanto o trabalho como a própria educação se constituem em 

mercadorias. Nesta perspectiva, a relação educação x trabalho forma os sujeitos ao mesmo 

tempo em que trabalho concreto se converte em trabalho abstrato, a partir disto, tanto a relações 

de trabalho quanto as relativas ao processo educacional sofrerão impactos e determinações da 

forma de ser das relações sociais transpassadas pelas mercadorias e pelo mercado, nas quais, o 

valor de troca se sobrepõe e dita as regras das relações sociais, em detrimento do valor uso. No 

entanto, na relação capital x trabalho, apesar de o capital sempre tentar impor seu projeto de 

dominação e controle, como já foi dito, a submissão não se dá de maneira plena e o trabalho, 
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por possuir o viés de humanização, reiteradas vezes, critica e aponta para a superação do modelo 

de vida imposto pelo capital.  

No caso do trabalho docente, devido as suas especificidades, este controle é ainda mais 

limitado, pois o professor, por mais que sofra interferências externas, é ele quem controla o 

processo, portanto, o docente “em sala de aula, embora tenha que cumprir um programa, possui 

liberdade de ação para criar, definir ritmos, definir sequência das atividades a serem realizadas”. 

(Codo & Gazzotti, 2002, p.49). Diferentemente da fábrica, o professor participa praticamente 

de todos os momentos da produção do seu trabalho, do planejamento ao processo final, que é o 

ensino. Inclusive em outros momentos que não estão diretamente relacionados ao ensino, como 

o cuidado na hora do lanche, cuidado com higiene pessoal, contato com os pais, conselhos que 

vão para além dos conteúdos programáticos, etc. Este intenso envolvimento com o produto do 

trabalho acaba criando vínculos afetivos e emocionais, bem como, certo descontrole do produto 

do trabalho, consequentemente conflitos internos e externos, acarretando sofrimento ao 

indivíduo, sendo um dos motivos do grande número de adoecimentos por parte dos 

trabalhadores docentes, já que, além desta complexa relação de trabalho, o professor tem ainda 

que resolver suas questões pessoais fora do trabalho (Codo & Gazzotti, 2002). 

 É nesta “sinuca de bico”, neste complexo de múltiplas determinações, neste par 

dialético, que vincula sua forma de ser e as relações sociais de base capitalistas, que o trabalho 

docente se situa, ou seja, autonomia versus alienação, o caráter ontológico do trabalho se funde 

com a sua expressão histórica temporal. É nesta lacuna que Paro (2018), se pergunta em que 

estágio se encontra o trabalho docente, no artesanato ou no operariado? Pois, mesmo sendo 

afetado pelas novas formas de gerenciamento do trabalho impostas pelo capital, o trabalho 

docente ainda preserva certa autonomia.   

Para compreender este emaranhado de determinações em que o trabalho docente se 

insere e para que lado o peso da balança desequilibra, Kuenzer (2011), chama a atenção para 

duas dimensões educativas que o constituem, que são fundamentais para a sua compreensão: 1) 

o trabalho docente está inserido nas circunstâncias do trabalho capitalista; 2) o trabalho docente 

é trabalho não material. 

 A partir da primeira dimensão, pode-se destacar que todo o aspecto de exploração e 

alienação que lega sofrimento ao trabalhador são pertinentes ao trabalho docente, ao mesmo 

tempo em que convive com atividades que desenvolvem as potencialidades humanas, em que 

o contato com o conhecimento e a produção científica, legam ao trabalhador docente uma 

perspectiva crítica em relação ao seu próprio trabalho e ao sistema produtivo, ao qual está 

inserido, ou seja, “embora a finalidade do seu trabalho seja a formação humana, ele está 
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atravessado pelas mesmas contradições que caracterizam o capitalismo” (Kuenzer, 2011, 

p.677).  

No entanto, dentro da lógica de funcionamento do capitalismo, o papel da educação está 

vinculado diretamente à formação de trabalhadores que favoreçam o pleno desenvolvimento 

das forças produtivas, no sentido de contribuir com a produção e reprodução do capital. 

Atrelada a isto temos uma educação que discipline o trabalhador, permeada por condições de 

acesso ao conhecimento científico, a arte e a filosofia. Neste sentido, estas mediações, que criam 

as bases de sustentação do sistema através do trabalho docente, também, favorecem o 

desenvolvimento de contradições que questionam e confrontam a forma de ser da realidade 

social.  

 Em relação ao segundo momento apresentado por Kuenzer (2011), destaca-se o fato de 

a natureza do trabalho docente não ser produtora de bens materiais. Por possuir este aspecto, 

esta forma de trabalho, apesar das constantes implementações de estratégias de controle por 

parte de capital, ao que tudo indica, não é possível uma forma plenamente eficaz de controle do 

trabalho docente e do seu produto, o que lhe garante certa forma de autonomia no que concerne 

a forma de ensinar e a maneira como é internalizado o conhecimento. Corroborando com este 

debate, Kuenzer (2011), chama a atenção para a diferença entre o trabalho docente na área 

pública e na empresa privada. Para a autora, o trabalho no âmbito privado possui um maior 

controle sobre o trabalhador. Portanto, o trabalho na escola pública se expressa com maior 

independência, no entanto, os processos de privatização da educação pública, com as políticas 

neoliberais, que inserem as perspectivas mercadológicas na educação, estão transferindo a 

mesma lógica do mercado para os espaços públicos, em que, o controle do trabalho é 

ostensivamente mais substancial. Rompendo assim, com a perspectiva autônoma e criativa do 

trabalho docente.         

  Nesta acepção, a partir da relação capital x trabalho é possível admitir que o trabalho 

docente, apesar de possuir especificidades, está sujeito às investidas do capital que no momento 

histórico atual, se caracteriza por um período de reestruturação produtiva fundamentada pela 

razão do mercado e políticas de gestão do trabalho. Partindo deste contexto, Kuenzer (2011, p. 

680), descreve como estas novas políticas educacionais vêm transfigurando e cerceando as 

brechas de autonomia do trabalho docente. 

Assim, combinaram complexificação tecnológica com redução de força de 

trabalho, hierarquizada segundo novas combinações entre qualificação-

desqualificação e quantidade de trabalhadores, além de incorporar mecanismos 

de descentralização, em particular, de terceirização, ou, no caso dos professores 

do setor público, de contratos precários para realizar tarefas específicas, por 
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tempo determinado. Isso sem falar nos processos de educação a distância, onde o 

trabalho do professor gera mais-valia extraordinária, uma vez que tem contratos 

por tarefa, com tempo determinado, enquanto o produto de seu trabalho, na forma 

de videoaulas ou material impresso, se reproduz infinitamente.  

 É neste ponto que o Estado, como agente garantidor dos interesses da classe dominante 

se faz presente. Enquanto comitê de negócios da burguesia (Marx & Engels, 2000), ele viabiliza 

através de políticas públicas, currículos, livros didáticos, legislação, gestão educacional, 

contratação de pessoal, avaliações, formação de professores, etc., toda a estrutura necessária 

para o capital se beneficiar em várias frentes. Seja com a manutenção da força de trabalho 

adequada aos seus ditames, seja com os processos de privatizações dos serviços públicos, 

fornecendo novas áreas de investimento ao capital privado, redução nos investimentos de 

formação de mão-de-obra, e ainda, manutenção de uma política de sustentação da ideologia 

dominante.  

Dentro deste arcabouço, o Estado brasileiro, no final do século XX, alinhou-se às 

prerrogativas do Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), trilhando 

assim, uma nova direção moral e intelectual da sociedade brasileira. Deste modo, o capital 

sistematizou formas de maior controle sobre o trabalho docente, tolhendo, as práticas contra-

hegemônicas, ao mesmo tempo em que construiu novas contradições. Aos trabalhadores 

docentes que têm condições e ousadia de fazer indagações e questionamentos às relações de 

trabalho ordenadas pelo sistema, o Estado faz o seu papel de instituição classista, com violentas 

formas de coerções que se expressam em perseguições, prisões, constrangimentos, assédios, 

agressões, enfim, a violência desmedida como veremos nas entrevistas realizadas com 

professores da educação básica da rede pública em Goiás.  

A este contexto que viabiliza processos de violência aos docentes, pode-se acrescentar 

nos últimos anos uma tendência protagonizada pelo discurso da democratização da gestão 

escolar, que em certa medida horizontalizou a relação entre professores e comunidade escolar,  

[...] no que diz respeito ao trabalho dos professores – mantém-se no nível da 

relação pessoal, quando não da intimidação e da ameaça. Este é, precisamente, 

um dos terrenos de consolidação e expansão do ódio e da criminalização dos 

professores. Obviamente, tal fenômeno não se refere exclusivamente ao ambiente 

escolar, mas reflete para este ambiente o universo mais amplo de conflitos ético-

políticos de nosso tempo. Assim, há, tanto entre os pais quanto entre os alunos e 

professores, diferentes posturas e expectativas em relação ao papel da escola e ao 

trabalho do professor (Affonso, 2018, p. 40).     

 Ao considerar que o trabalho docente se posiciona, em vários momentos, fora da curva 

projetada pelo capital, podemos afirmar que a ele está intrínseco um caráter ético, político, 

pedagógico e, também, educativo. Portanto, não é neutro. Segundo Oliveira (2013), o trabalho 
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docente é complexo, se insere em um contexto de múltiplas relações sociais, não se limita a 

automatismos de estímulos-respostas, de repetições. Pelo contrário, ele é composto por alto 

índice de abstração, criatividade, análises, sínteses, invenções. “O trabalho docente tem 

características de trabalho reversível, de pensamento complexo, investigativo, e de prática 

social transformadora, que inclui aspectos laborativo, intencional e ético” (Oliveira, 2013, 

p.137).  

Considerando estes componentes, o trabalho docente, através do seu caráter pedagógico, 

que se ampara no conhecimento técnico-científico, pode-se afirmar que a sua forma de ser 

almeja apresentar a realidade como ela realmente é. Ao apreender o desenvolvimento 

psicossocial dos indivíduos, não se limita a transferir conhecimento e sim uma apropriação, 

cujo o objetivo se constitui na “formação de personalidades humano-históricas, na qual, seu 

objeto é a cultura em sua integralidade: conhecimento, valores, arte, ciência, filosofia, crenças, 

tecnologia, direito, enfim, tudo que é produzido historicamente” (Paro, 2018, p.34).  

É neste contexto que se expressa o caráter ético-político, pedagógico e educativo do 

trabalho docente. A concepção ontológica de trabalho por si só é educativa, pois o sujeito 

transforma a realidade e é por ela transformado. No caso do trabalho docente, o objeto de 

trabalho é o outro ser humano, portanto, as interações entre o produto do trabalho são mais 

intensas. De acordo com Codo & Vasquez-Menezes (2002), a relação entre o educador e o 

produto do seu trabalho é direta, modifica-se a si mesmo e modifica-se o outro, a dimensão 

histórica é posta imediatamente à sua frente, desta forma o trabalho docente é educativo e 

histórico. “Depois de cada aula ele é outro, são outros seus alunos, é outro o planeta que vive. 

Digamos: o trabalho do educador é imediatamente histórico” (Codo & Vasquez-Menezes, p.45, 

2002).  

Aliada a tudo isto, somam-se as condições do exercício da docência, que é feita de 

palanque com promessas eleitoreiras, mas na realidade, o que se observa é um total desrespeito 

e desvalorização deste profissional. Posto isto, em um suposto quadro de enfrentamento e 

resistência, como na conjuntura atual, apresenta-se na ordem do dia, uma formação docente 

mais ampla e atuante na realidade. Desta forma, concorda-se com Kuenzer (2011, pp.686-687), 

que aponta para uma formação docente que contemple os seguintes eixos:  

- contextual, articulando os conhecimentos sobre educação, economia, política e 

sociedade, e suas relações, tomadas em seu desenvolvimento histórico; 

- epistemológico, integrando as teorias e princípios que regem a produção social 

do conhecimento institucional, contemplando as formas de organização dos 

espaços e processos educativos escolares e não escolares; 
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- pedagógico, integrando os conhecimentos relativos às teorias e práticas 

pedagógicas, gerais e específicas, incluindo cognição, aprendizagem e 

desenvolvimento humano; 

- práxico, de modo a integrar conhecimento científico, conhecimento tácito e 

prática social;  

- ético, compreendendo as finalidades e responsabilidades sociais e individuais no 

campo da educação, em sua relação com a construção de relações sociais e 

produtivas, segundo os princípios da solidariedade, da democracia e da justiça 

social; 

- investigativo, comprometido com o desenvolvimento das competências em 

pesquisa, tendo em vista o avanço conceitual na área do trabalho e da educação. 

 Considerando estes apontamentos e a atividade pedagógica como processo do trabalho 

e não exclusivamente do capital, o produto final do trabalho docente é o indivíduo educado, “é 

a mudança social na sua expressão mais imediata” (Codo & Vasquez-Menezes, 2002, p.45). De 

acordo com Paro (2018), este é momento do aspecto singular do trabalho docente, que se 

relaciona não simplesmente de maneira externa com o objeto de seu trabalho, pois, nesta relação 

tem o sujeito que ensina e o sujeito que se apropria da cultura, e neste rol apresenta-se o caráter 

político do trabalho docente. Diante desta concepção de trabalho docente que considera a 

centralidade do caráter ético-político e pedagógico desta forma de trabalho, enviaremos 

esforços para compreender e desvelar as violências sofridas por estes trabalhadores por 

simplesmente realizar as suas atividades laborais que carregam estes preceitos em sua essência. 

Mas, um pouco antes apresentaremos alguns elementos que caracterizam os docentes goianos 

e alguns apontamentos das políticas públicas em Goiás, que se inserem nesta lógica violenta da 

mercantilização do trabalho docente, acima apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

121 
 

 

Capítulo 4 – Educação básica em Goiás: da realidade das condições de trabalho difíceis 

às expressões abertas de violência contra o trabalho docente 

Este último capítulo visou demonstrar como a dialética do singular, particular e 

universal na proposta de relação entre violência, subjetividade e trabalho docente elaborada 

neste estudo, se constituiu a partir das condições e relações de trabalho dos professores da 

educação básica do ensino público em Goiás. 

No intuito de apreender as determinações deste movimento, incialmente apresentou-se 

a estrutura organizacional das redes estadual de educação, municipal de Goiânia e municipal de 

Aparecida de Goiânia. 

Posteriormente, buscou-se demonstrar como alguns processos mais amplos do capital, 

através das políticas públicas educacionais, reconfiguraram a estrutura educacional no Estado. 

Estas mudanças tomaram como base alguns preceitos neoliberais como a privatização e a 

meritocracia, justificando a inserção de novos métodos de gestão da educação, que inseriram a 

educação goiana na lógica mercadológica. E ao final, demonstramos o percurso metodológico 

da pesquisa, encerrando com a análise das entrevistas elaboradas com os sujeitos da pesquisa. 

4.1 O trabalho docente na educação básica em Goiás: elementos para a compreensão de 

sua estrutura organizacional 

 Esta parte do texto tem o intuito de apresentar alguns elementos que permitam 

minimamente caracterizar como se estrutura e se organiza o sistema de ensino público da 

educação básica em Goiás, onde os sujeitos desta pesquisa se vinculam. Deste modo, 

apresentaremos alguns aspectos das redes estadual de Goiás, municipais de Goiânia e Aparecida 

de Goiânia. Para tanto, foram utilizados como banco de dados o Censo Escolar 2019, dados 

sobre a educação em Goiás disponíveis no site QEdu52 e a pesquisa intitulada “Trabalho 

docente na educação básica no Brasil”, realizada em sete estados brasileiros, inclusive Goiás, 

no ano de 2009. Esta pesquisa foi coordenada pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional 

e Trabalho Docente – Gestrado, da Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG). 

 De acordo com QEdu (2021), atualmente o ensino público goiano conta com 3.479 

escolas, deste total 1.888 unidades oferecem atendimento na modalidade de educação infantil, 

2.501 escolas atendem o ensino fundamental regular, 736 o ensino médio regular e 513 realizam 

                                                             
52 O site QEdu é uma página sob o endereço: https://www.qedu.org.br que disponibiliza dados sobre a educação 

brasileira, dentre eles podem-se encontrar estatísticas do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), Prova Brasil (Exame que avalia o ensino fundamental), e dados do 

Censo Escolar brasileiro.  

https://www.qedu.org.br/
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atendimento de jovens e adultos. Deste total, 27 são instituições federais, 978 são estaduais e 

2.474 são municipais. Deve-se ressaltar que em várias unidades de ensino, o atendimento ocorre 

de maneira mista, ou seja, atendem educação infantil e fundamental, fundamental e médio, 

fundamental e jovens e adultos, etc. Estas unidades atendem um total de 1.224.373 estudantes. 

De acordo com dados Censo Escolar para o ano de 2019, realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o ensino básico em Goiás 

conta com 62.599 docentes. A maior parte deles atuava nos anos finais do ensino fundamental 

(36,4%), onde se encontram 22.779 docentes (Censo Escolar, 2020). 

 A partir destes dados, vamos apresentar especificamente, informações que apontem para 

a caracterização de três redes de ensino que compõe a educação básica em Goiás, nas quais os 

professores entrevistados nesta pesquisa são vinculados. São elas: Rede Estadual de Ensino, 

Rede Municipal de Goiânia e Rede Municipal de Aparecida de Goiânia.  

Em relação a Rede Estadual de Ensino goiana, o sistema QEdu (2021), nos forneceu 

alguns dados relevantes. Deste modo, a rede estadual de ensino possui 978 unidades de ensino. 

A rede estadual não atende educação infantil, sendo que, 853 escolas atendem o ensino 

fundamental regular, 703 escolas atendem o ensino médio e 295 escolas atendem a educação 

de jovens e adultos. Esta rede comporta uma população de 517.087 estudantes.  

Segundo o QEdu (2021), em um questionário desenvolvido pelo Saeb (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica), foi possível obter alguns dados a respeito dos trabalhadores 

docentes em Goiás. A pesquisa contou com a participação de 6.087 professores da rede estadual 

que responderam a um questionário com 128 perguntas. As respostas apresentaram informações 

sobre o perfil destes profissionais, recursos e infraestrutura, gestão e participação, gestão 

pedagógica, percepção sobre alunos, violência e práticas pedagógicas. A partir destas 

informações vamos apresentar alguns dados deste levantamento que podem contribuir com 

nossa pesquisa. Assim sendo, indicaremos alguns elementos que substanciem um “perfil” 

destes profissionais, no entanto, por se tratar de uma projeção abstrata, entendemos que, muitas 

vezes, este panorama apresentado pode não condizer com a realidade. Dito isto, concordamos 

com Alves (2012), ao afirmar que “na esteira dessa interpretação, as políticas educacionais e a 

mídia – especializada e geral – constroem um modelo de professor idealizado, promovendo a 

cristalização e a imposição de características universais e abstratas, que muitas vezes não 

correspondem aos sujeitos reais” (Alves, 2012, p. 75). 

 Desta forma, fizemos uma síntese do perfil do professor da educação básica da rede 

pública em Goiás. Destacando as três redes de ensino anteriormente apresentadas. Assim sendo, 

iniciaremos pela Rede Estadual.  
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Um dos elementos que podemos destacar desta rede, diz respeito a raça ou cor dos 

professores que a compõe, que, de acordo com o levantamento, 35% se consideram brancos, 

9% pretos, 52% pardas, 3% amarelas, 0% indígenas, e 1% não quis declarar. Do total de 

docentes que participaram da pesquisa 66% trabalham em uma única escola. Em relação ao tipo 

de vínculo trabalhista 66% são concursados e 33% são contratos temporários. A grande maioria 

86%, possui mais de 06 anos de experiência em sala de aula. Cerca de 89% afirmam que 

realizaram o sonho de ser professor e 65% trabalham mais de 40 horas semanais. Em relação a 

formação destes professores, 73% possui especialização, apenas 5% possui mestrado e 2% 

possui doutorado. No que diz respeito à violência, a pesquisa apresenta somente dados de 

violência entre professores, alunos e pais e os índices são muito baixos, como por exemplo, 

docentes que sofreram ameaças de alunos ou familiares de alunos, apenas 6% e 3% 

consecutivamente afirmaram ter passado por alguma situação destas.    

 Em relação ao Ideb, dados de 2019, segundo o QEdu (2021), os anos iniciais da rede 

estadual atingiram a meta e alcançou 6,0, mas teve queda, ficando com nota 6,4. Nos anos 

finais, também, atingiram a meta, mas tiveram queda, alcançando 5,2. No ensino médio, a rede 

estadual atingiu a meta e cresceu, alcançando 4,7. No ensino médio, os resultados do Ideb têm 

colocado o estado de Goiás em primeiro lugar no país. O que se justifica quando discutirmos 

sobre o estabelecimento de algumas políticas públicas no estado.  

 Em relação aos municípios nos quais os professores foram sujeitos deste estudo 

Aparecida de Goiânia, possui 95 escolas, sendo 81 unidades com ensino infantil regular, 63 

com ensino fundamental regular e 02 oferecendo educação de jovens e adultos. A rede de 

educação de Aparecida de Goiânia atende um total de 40.367 estudantes. Na pesquisa realizada 

pelo Saeb com 310 docentes, o perfil do professorado do município sintetizou-se da seguinte 

maneira: 33% se consideram brancos, 9% se consideram preto, 51% parda, 4% amarela e 0% 

indígena. Se comparado ao índice estadual, o nível de experiência na educação é mais elevado, 

pois 70% dos docentes possui mais de 06 anos de atuação como docente. 49% afirmaram que 

trabalham em apenas um escola, 71% são concursados e 27% são contratos temporários. 51% 

afirmaram ter realizado o sonho de ser professor, 64% trabalham mais de 40 horas semanais. 

Apenas 21% possui especialização, 4% possui mestrado e 0% possui doutorado. Em relação a 

violência, assim como, nos dados estaduais, os índices são relativamente baixos 7% foi 

ameaçado por alunos e 3% por pais.  

 O Ideb de Aparecida de Goiânia para o ano de 2019 nos anos iniciais da rede pública 

cresceu, mas não atingiu a meta, ficando com 5,6 pontos. Assim como, o Ideb nos anos finais 

da rede não atingiu a meta e teve queda, atingindo 4,1. 
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 A rede municipal de Goiânia possui 312 unidades escolares. Deste total 266 atendem a 

educação infantil regular, 170 o ensino fundamental regular e 58 unidades atendem a educação 

de jovens e adultos. Totalizando um público de 37.578 alunos.  

 O questionário do Saeb foi respondido por 570 docentes. 40% se denominaram brancos, 

10% preto e 47% parda, 2% amarela e 0% indígena. 88% dos professores afirmaram ter entre 

mais de 06 anos de experiência como professor. 56% trabalham em apenas uma escola, 73% 

são concursado e 25% são contratos temporários, 1% é terceirizado e 1% é contratado via CLT 

(Código de Leis Trabalhistas). 54% realizou o sonho de ser professor. 69% trabalha mais de 40 

horas semanais. 75% dos professores têm especialização, apenas 8% possui mestrado e 2% 

doutorado. Quanto à violência, 10% já foi ameaçado por alunos, 6% por familiares e 2% foi 

agredido fisicamente por aluno. 

 O Ideb 2019 nos anos iniciais da rede municipal atingiu a meta e cresceu, mas não 

alcançou 6,0 pontos. Atingindo 5,9. Nos anos finais da rede municipal bateu-se a meta e 

cresceu, perfazendo 5,0 pontos. 

 Em relação aos dados gerais do professorado goiano, a pesquisa “Trabalho docente na 

educação básica no Brasil”, aponta para um índice de 87% de trabalhadores docentes do sexo 

feminino e 13% de trabalhadores do sexo masculino, o que reflete uma tendência histórica do 

magistério no Brasil. No estudo destaca-se também, o quadro estatístico que reflete a média de 

idade destes profissionais, que fica em torno de 39 anos (Oliveira, 2012).  

Outro dado que foi apresentado anteriormente e que foi destaque, também, na pesquisa 

referida no parágrafo acima, pois foi destacada de forma problematizada, é a quantidade de 

trabalhadores docentes que se dizem negros, estes “estão submetidos as piores condições de 

formação e de trabalho” (Oliveira, 2012). Em um país que 56,10% dos habitantes se declaram 

negros (Afonso, 2019), este índice é muito baixo. O que demonstra que a exclusão social no 

Brasil tem caráter racial. Este dado expressa elementos da violência à brasileira que não ficam 

muito evidenciados. 

A história de segregação racial, construção de preconceitos e estereótipos, 

potencializam a perversa lógica de exclusão sócio-político-econômica e cultural, 

afetando mais os negros e pardos dentre os diversos grupos populacionais, numa 

pirâmide social que impede o acesso a quase todos os direitos sociais. Importante 

considerar que a exclusão e marginalização apresentam uma sofisticada 

combinação entre classe social, gênero, idade, raça, dentre outros, intensificando-

se em alguns grupos sociais (Oliveira, 2012, p.81).  

 Considerando esta afirmação, vão se delineando alguns perfis de professores 

potencialmente mais sujeitos a sofrer algum tipo de violência, em que pese bastante o fato de 
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que a grande maioria são mulheres que compõem o quadro de profissionais no Estado. Ao 

aprofundar nesta questão, acredita-se que a situação do grande grupo de professoras do sexo 

feminino se encontra em situação ainda mais precária, pois, segundo Alves (2012) 52% dos 

docentes em Goiás quando estão com tempo livre cuidam de tarefas domésticas e 50% fazem 

programas de família. Soma-se a isto, a prática corriqueira de levar atividades da escola para 

casa. Este contexto, para Alves (2012), implica em uma situação de maior desgaste, estresse e 

adoecimentos por parte dos docentes do sexo feminino em Goiás. O que demonstra uma 

tendência a intensificação de práticas violentas a este grupo de docentes, que na verdade é um 

dos momentos que expressam a formação do nosso país, que se baseia em uma estrutura 

patriarcal, racista e colonialista. 

 Outro dado que pode-se considerar relevante, pois influencia diretamente nos números 

da educação e das condições de trabalho docente, é o IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano)53. Este dado em Goiás, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2010), o estado ocupava a 7º colocação no ranking nacional com índice de 0,735, 

considerado médio. Os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia possuem 0,799 e 0,718 

respectivamente, considerados médios.  

 Apresentados estes elementos, a seguir, faremos alguns destaques a respeito das 

políticas educacionais em Goiás nos últimos anos.   

 

4.1.1 Políticas públicas educacionais em Goiás. 

 No intuito de refletir acerca da relação entre a violência sistêmica do capital e como isto 

de expressa no cotidiano do trabalhador docente, nas linhas abaixo, faremos uma pequena 

síntese que contextualize as políticas educacionais no referido estado. Considerando que o 

estado de Goiás encontra-se imerso na estrutura do capital, dificilmente ele não seria assediado 

pelo encanto das reformas educacionais mais recentes que se submetem aos ditames dos 

chamados organismos multilaterais: Unesco, Banco Mundial e FMI, que visam implantar nos 

países emergentes políticas educacionais que se a alinhem aos interesses do capital.  

Em um primeiro momento estas reformas são carregadas de inovações e ideias 

modernas. No entanto, quando se estabeleceram por aqui, o que se viu foi uma tentativa 

explícita de implantação de um modelo educativo, que como, muito bem apresentou Ravitch 

(2011), já havia fracassado em países mais desenvolvidos. Neste seguimento, em um plano 

geral, o que se tem percebido, em relação ao trabalho docente em Goiás nas últimas décadas, é 

                                                             
53 O IDH considera três variáveis: saúde, educação e a renda da população. O resultado varia de 0 a 1, sendo que 

IDH’s abaixo de 0,500 são considerados baixos. 
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que ele vem sendo tensionado constantemente pela lógica pragmática do mercado que, como já 

foi dito, o converte em mercadoria, contraditoriamente a sua forma de ser.  

Assim sendo, as políticas educacionais no estado, a partir do século XXI, vêm se 

enquadrando coerentemente nos rumos tomados pela reestruturação produtiva do capital, que 

se ampara na educação para a empregabilidade, no individualismo, na competitividade, na 

meritocracia, enfim, em um modelo de educação, no qual o “mais competente” se destaca e 

consequentemente será melhor remunerado.  

No contexto atual, pode-se afirmar que a própria natureza do trabalho docente no Brasil 

caminha para um processo de intensificação, pois a escola assume papéis que vão muito além 

da sua função social. Em Goiás não é diferente. No início do século XXI, alguns fatores já 

começavam a trilhar esta marcha, que como veremos, toma folego na segunda década deste 

século. Segundo Assis (2012), pontos como: aumento do número de crianças por turma, turmas 

mais heterogêneas, maior supervisão e controle das atividades propostas, maiores exigência 

sobre o trabalho, incorporação de novas funções e responsabilidades, entre outras, já apontavam 

para o que viria um pouco mais adiante.  

De acordo com Souza (2014), as políticas educacionais no estado se enviesaram em um 

novo enredo a partir da segunda década do século XXI, com a implantação do programa 

denominado “Pacto pela Educação”. Este novo projeto não era explícito em seus objetivos, 

mas continha planos e metas que afirmavam uma reestruturação da educação em Goiás. Deste 

modo, os seus verdadeiros objetivos, evidenciaram-se somente na prática, onde ficou claro o 

projeto de intensificação e mercantilização do trabalho docente e da educação. Por conseguinte, 

os primeiros atos de implantação do novo projeto se materializaram através do sucateamento e 

fechamento de ambientes como bibliotecas, laboratórios de informática, de química, que 

voltariam a ser salas de aula, e os profissionais lotados nestes ambientes (geralmente 

professores) deveriam retornar para a sala de aula. Pois, um dos objetivos do novo projeto 

educacional se baseava no treinamento dos estudantes para avalições nacionais com o foco em 

língua portuguesa e matemática. A partir disto, começava a ficar mais evidente o caminho que 

estava trilhando a educação estadual. Já que, pode-se fazer um paralelo entre este programa e a 

racionalização da produção com o objetivo de se atingir metas, típico dos novos métodos de 

gestão da produção que surgiram com o processo de reestruturação produtiva do capital.  

Correspondente a esta reestruturação, novas frentes de atuação do projeto vão se 

estabelecendo. E isto é notável quando observa-se o sucateamento do plano de carreira dos 
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professores com a retirada das chamadas titularidades dos docentes54, não pagamento do piso 

salarial, somado ao projeto de bonificação por produtividade aos profissionais que atingissem 

as metas e os índices preestabelecidos. Segundo Silva (2019), o pagamento de bônus na 

educação se daria através da implantação do Programa Reconhecer que 

[...] instituiu a política de bônus na estrutura do sistema estadual de educação. A 

intenção inicial descrita nas leis que definiram o pagamento de bônus de incentivo 

aos profissionais da educação era estimular o trabalho de regência de sala de aula 

e, por esse motivo, previa o pagamento de remuneração adicional aos professores 

da educação básica a partir do critério de assiduidade e de entrega quinzenal do 

plano de ensino. Nos anos subsequentes à criação do bônus para o pagamento dos 

professores, a secretaria estadual de educação definiu para o grupo gestor da 

escola um índice de acompanhamento da gestão que incluiu, entre outros critérios, 

o controle do trabalho realizado pelos professores regentes e coordenadores 

pedagógicos, em especial, no que concerne à assiduidade e à entrega dos planos 

de aulas, além de definir como responsabilidade desse grupo o lançamento da 

frequência dos profissionais da educação no sistema interno de controle da gestão 

escolar, aspectos considerados obrigatórios para o recebimento do bônus de 

incentivo salarial (Silva, 2019, p.09). 

Segue a esta pressão por metas, o fato de não realização de concurso público, e a partir 

disto, um grande número de trabalhadores docentes passaram a ser contratados 

temporariamente, de maneira precarizada, com salários mais baixos e sem garantia de 

estabilidade, aspecto este que levou estes trabalhadores a serem ainda mais pressionados, visto 

que ficaram 08 anos, de 2011 a 2018, sem que houvesse um concurso público para contratação 

de professores na rede estadual. E no último concurso em 2018, só abriram vagas para as áreas 

de biologia, química, física e matemática (Governo do Estado de Goiás/Edital nº 002 – 

SEGPLAN/SEDUCE, de 5 de abril de 2018). 

Ainda, segundo Souza (2014), juntamente com este pacote, iniciou-se a tentativa de 

privatização das escolas através da aprovação do projeto de Lei 18.658 de 02 de outubro de 

2014, que permitiu que as Organizações Sociais (OSs) pudessem administrar as escolas 

estaduais55. No entanto, após forte repercussão e resistência dos estudantes secundaristas, 

professores e apoiadores, o projeto de privatização das escolas foi barrado. E até os dias atuais, 

não surgiu uma nova vertente do projeto. No entanto, as marcas do “Pacto” ainda se fazem 

sentir na educação em Goiás, já que ele foi o projeto piloto para a implementação destas 

                                                             
54 O plano de carreira dos professores do estado de Goiás, previa um incentivo na remuneração dos docentes que 

faziam cursos na área da educação. O governo do estado retirou este incentivo no intuito de devolvê-lo através de 

bônus por produção.   
55 Esta tentativa de privatização da educação no estado de Goiás, foi freada pela forte resistência dos estudantes, 

professores, movimentos sociais e apoiadores do movimento de ocupação das escolas. Mediante a resistência 

destes grupos, a repressão por parte das forças do estado foram violentíssimas com agressões, prisões, processos 

contra estudantes e apoiadores. Inclusive alguns docentes entrevistados participaram ativamente deste movimento.  
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políticas de enxugamento da pasta da educação, aliado a um nível maior de cobranças, em todo 

o Estado. A partir dele, um novo modelo de gestão da educação passou a ser implementada e 

imposta, sem o diálogo com a categoria nas redes municipais, assim como ocorreu no Estado.        

Diante desta realidade promulgada à educação básica em Goiás, Oliveira (2019, p.14), 

conclui que as políticas educacionais no Estado, a partir do “Pacto”, passaram a evidenciar uma 

guinada ao neotecnicismo “ao disseminar uma visão de educação sedimentada sobre os 

princípios da responsabilização e da meritocracia materializados por meio da avaliação 

classificatória, do currículo padronizado e da competitividade entre os agentes escolares”. E, 

ao que tudo indica, as medidas lograram sucesso, com resultados de liderança nacional nos 

resultados do Ideb para o ensino médio desde 2014, fato este que vem sendo motivo de orgulho 

e propaganda dos governos estaduais. O que de fato, pode não corresponder a uma elevação do 

nível de aprendizado dos alunos, pois se privilegia apenas algumas áreas do conhecimento e as 

formas de se atingir metas e objetivos podem ocorrer através de fraudes ou treinamentos para 

testes padronizados, com afirmou Ravitch (2011), ao condenar esse modelo de educação 

implantado nos Estados Unidos alguns anos atrás.   

Além deste projeto mercadológico que iniciou-se com o “Pacto pela educação”, o 

Estado de Goiás passou a ser referência nacional, também, no que diz respeito a implantação e 

militarização de escolas da rede estadual, como já foi apresentado anteriormente. E, ao que vem 

se apresentando nos dias atuais, com o reforço do governo federal, esta forma de educação tem 

um grande potencial para “dar o tom” das políticas públicas educacionais, futuramente em 

nosso Estado.  

A partir deste panorama de respostas violentas do sistema pela via das políticas públicas 

educacionais, tentaremos, a seguir demonstrar como alguns trabalhadores docentes, que por se 

posicionaram pedagogicamente, internalizaram estes momentos de violência, e como isto 

refletiu em suas subjetividades, no movimento do singular para o particular, dentro da dinâmica 

análise dialética do real (singular-particular-universal). 

 

4.2 Do particular ao singular e do singular ao particular: a violência em suas condições 

históricas aos trabalhadores docentes em Goiás 

  

4.2.1 – O caminho da investigação 

Este estudo se constituiu em uma pesquisa básica que reuniu investigação teórica e de 

campo, privilegiando a técnica de entrevista em profundidade, mediada pelos canais virtuais 

(em razão da pandemia). Classificamos a pesquisa em razão de sua temática central, qual seja, 
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o fenômeno da violência como objetividade presente nas relações sociais capitalistas, tomando 

como recorte investigativo a relação entre violência, trabalho docente e subjetividade. Teve 

como principal objetivo analisar e compreender as implicações desta relação na constituição da 

subjetividade dos professores militantes da rede pública da educação básica no Estado de Goiás, 

a partir dos princípios do materialismo histórico-dialético. Como é uma pesquisa que envolve 

seres humanos precisou ser aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás. 

Como instrumento metodológico de captação de dados utilizou-se entrevistas semiestruturadas 

que foram realizadas durante o mês de junho do corrente ano, por meio virtual (Google Meet).  

No intuito de analisar a dinâmica do movimento da violência contra os professores e 

apresentar como ela se expressa em suas subjetividades, tomamos como base o estudo de 

Gomes (2009), que apresenta uma perspectiva para análise e interpretação de dados em 

pesquisas de cunho qualitativo, que vai além da descrição formal. Deste modo, após a coleta e 

a transcrição das informações, para analisar e interpretar as entrevistas semiestruturadas, 

realizadas com professores da educação básica do ensino público em Goiás, considerando o 

arcabouço teórico até aqui utilizado, nos fundamentamos nos procedimentos metodológicos da 

análise de conteúdo temática, no sentido de organizar, classificar, sistematizar, categorizar e 

interpretar os depoimentos dos sujeitos.  

Dito isto, tomar-se-á como procedimentos investigativos a categorização, inferência, 

descrição e interpretação. De acordo com Gomes (2009), esses procedimentos não precisam 

ocorrer, necessariamente de maneira sequencial, no entanto, concordando com o autor, vamos 

proceder da seguinte maneira: 1) decompor o material a ser analisado em partes; 2) distribuir 

as partes em categorias; 3) descrição dos resultados das categorias; 4) fazer inferência dos 

resultados; 5) interpretar os dados a partir da fundamentação teórica (Gomes, 2009). 

O critério de seleção dos sujeitos entrevistados se deu através de uma busca em 

sindicatos oficiais e não reconhecidos oficialmente e em movimentos sociais, onde procurou-

se por docentes que já se sentiram violentados na realização de suas atividades laborais. No 

processo investigativo, foram surgindo evidências de indivíduos que corriqueiramente sofriam 

algum tipo de violência que se enquadravam em nosso estudo. Diante disto, foram efetuadas 

buscas dos contatos destes docentes que passaram a indicar outros, que também passaram por 

situações parecidas. Desta busca, obteve-se cinco sujeitos entrevistados. 

Nesta perspectiva, foram analisadas cinco entrevistas de professores da educação básica 

das redes públicas do Estado de Goiás. Sendo que dois entrevistados são professores das redes 

estadual e municipal de Goiânia, ou seja, possuem dois vínculos empregatícios, uma 

entrevistada possui vínculo apenas com rede municipal de Goiânia, uma apenas na rede estadual 
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e outra na rede municipal de Aparecida de Goiânia. Sendo que, três são mulheres e dois homens. 

Estes profissionais possuem entre 40 e 56 anos de idade, com experiências que vão dos 13 aos 

28 anos de trabalho nas redes públicas de educação. Duas entrevistadas já ocuparam cargo de 

direção nas unidades em que trabalharam, dentre estas, uma está modulada56, atualmente como 

coordenadora de merenda (alimentação escolar). Em relação às suas formações, dois destes 

profissionais são licenciados em história, duas em pedagogia e uma em biologia. Inicialmente, 

a pretensão era entrevistar apenas os professores das redes estadual e municipal de Goiânia. Por 

serem as duas maiores redes de educação do Estado, considerou-se que elas poderiam 

apresentar o que há de mais desenvolvido das expressões de violência na relação com o trabalho 

docente. No entanto, obteve-se a oportunidade de entrevistar uma professora de Aparecida de 

Goiânia, que se disponibilizou prontamente, completando o leque de docentes das três maiores 

redes de educação de Goiás.  

É preciso destacar, ainda, que ao tomar a referência das redes de educação Estadual de 

Goiás e municipais de Goiânia e Aparecida de Goiânia, optamos por não estabelecer análises 

sobre aproximações e distanciamentos das condições de trabalho e das formas de gestão do 

ensino nestas redes. Essa referência territorial e institucional está assentada numa mesma 

ambiência social, política e econômica que reproduz formas de sociabilidade com implicações 

muito próximas sobre a violência contra trabalhadores das escolas. Além disso, a centralidade 

da nossa investigação é a compreensão das formas de subjetivação da violência no trabalho por 

trabalhadores e trabalhadoras docentes afetados por seus posicionamentos político-

pedagógicos.  

O recorte intencional dos sujeitos da pesquisa, foi constituído por professores 

vinculados a movimentos de trabalhadores extraoficiais, ou seja, movimentos que não possuem 

registro oficial de representação da categoria junto ao Estado57, portanto, os sujeitos desta 

pesquisa são docentes militantes. No entanto, estes grupos possuem grande poder político de 

                                                             
56 Os docentes nas redes analisadas neste estudo, podem ocupar vários cargos na unidade escolar que não são 

necessariamente a sala de aula (docência), portanto, além de ministrar aulas, eles podem ocupar funções 

(modulação) como diretores, coordenadores pedagógicos, etc.  
57 O intuito não é analisar essas novas expressões do movimento docente em Goiás, embora, compreendemos que 

seja uma questão problemática que ainda carece maior compreensão por meio de investigações sistematizadas. 

Diante destes movimentos, nascidos da oposição de base sindical aos modelos burocratizados de sindicalismo 

docente, a opção por selecionar sujeitos vinculados a esse movimento se dá em função de uma escolha subjetiva, 

tendo em vista que é perceptível a violência multirreferenciada contra esses docentes, perpetradas pelo Estado, por 

pais e setores mais conservadores da região e, mesmo, pelo sindicato oficial, Sindicado dos Trabalhadores da 

Educação do Estado de Goiás – SINTEGO. 
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mobilização da categoria, como destaca Maria58 que é professora da rede de Aparecida de 

Goiânia “a gente têm uma força política muito grande, a gente não tem força estrutural de sentar 

na mesa de negociações, mas a força política do comando é muito grande”. Os referidos 

movimentos de trabalhadores da educação, aos quais os entrevistados participam ativamente, 

são: Mobilização dos Professores de Goiás (MPG), Simsed (Sindicato Municipal dos 

Servidores da Educação de Goiânia) e Comando de Luta de Aparecida de Goiânia. Estes 

movimentos, apesar de possuírem pautas específicas, se articulam em defesa da educação em 

todo o Estado. O MPG, segundo as suas páginas nas redes sociais59 é um movimento iniciado 

virtualmente em 2011, e no ano seguinte, a partir de uma reestruturação das políticas 

educacionais no Estado de Goiás, estes profissionais da educação passaram a se organizar de 

maneira combativa ao processo de precarização e mercantilização da educação no Estado. O 

Simsed, iniciou sua história de luta em 2010, a partir da ruptura com o sindicato oficial, por 

parte de um grupo de profissionais da educação que se articularam em torno do movimento 

denominado “Comando de Luta”. Após seminários, mobilizações, atos e paralisações, em 2012 

os integrantes do movimento se organizaram para criar o Sindicato Municipal dos Servidores 

da Educação de Goiânia60. O Comando de Luta de Aparecida de Goiânia é um movimento, que 

também se originou a partir da insatisfação de um grupo de servidores da educação com o 

sindicato oficial, em uma greve dos trabalhadores em 2015, no município de Aparecida de 

Goiânia. Apesar de não ser um movimento de negociação oficial, possui grande relevância nas 

decisões pertinentes à educação no município. 

 

4.2.2 – Entre a luta e a dor: objetividade e subjetividade da violência contra 

trabalhadores docentes em Goiás 

Ao analisarmos as entrevistas, evidenciou-se uma série de elementos que confirmam a 

violência inerente ao sistema que incide no trabalho docente, principalmente, sob forma de 

controle, já que, esse monitoramento ostensivo se dá através das formas de gestão do capital 

que incidem mais especificamente na subjetividade dos trabalhadores (Souza, 2017). Nesta 

perspectiva, considerando os dados obtidos, podemos afirmar a existência de toda uma estrutura 

de dominação, subjugação e exploração dos trabalhadores docentes da educação básica em 

                                                             
58 Os nomes dos docentes são fictícios. Foram realizadas cinco entrevistas, de maneira virtual. De acordo com a 

ordem cronológica em que ocorreram as entrevistas, os nomes que serão usados ficticiamente, são: João, Pedro, 

Ana, Joana e Maria. 
59https://www.facebook.com/mobilizacaodosprofessoresdegoias e http://mobilizacaoprofessoresgo.blogspot.com/  
60 Estas informações estão disponíveis no blog do sindicato: http://simsed.blogspot.com/p/historia-do-

sindicato.html  

https://www.facebook.com/mobilizacaodosprofessoresdegoias
http://mobilizacaoprofessoresgo.blogspot.com/
http://simsed.blogspot.com/p/historia-do-sindicato.html
http://simsed.blogspot.com/p/historia-do-sindicato.html
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Goiás, alinhada ao momento histórico do capital. Neste contexto, os sujeitos que não se 

submetem às imposições violentas do sistema, que se posicionam pedagogicamente mediante 

a realidade, acabam pagando um alto preço, pondo a própria vida e de seus familiares, a saúde, 

a integridade física, a sua liberdade, a carreira, o concurso, etc., em risco. Ou seja, o sofrimento 

dos indivíduos que resistem ativamente é dobrado, pois diante das inquietações violentas 

sancionadas pelo cotidiano no trabalho, ao reagiram são duramente constrangidos, portanto, 

mais violência. 

Por esse ângulo, a análise das entrevistas deixa a entender que a realidade cotidiana da 

educação pública em Goiás, que não está explícita nos documentos oficiais, submete os 

trabalhadores docentes às mais variadas formas de violência, que vão desde violência física, 

construção de imagens deformadas dos trabalhadores, condições precárias de trabalho, 

criminalização, intimidação, ameaças, punições, e até mesmo, a expressão mais recente da 

violência contra os trabalhadores docentes, que é a perseguição que se fundamenta na pauta 

conservadora do Escola Sem Partido. Tudo isto, no intuito de desqualificar, oprimir e explorar, 

ainda mais, os trabalhadores e o movimento dos que se levantam contra a opressão e a violência 

das relações de trabalho que se pautam no processo de reestruturação do capital.  

Dito isto, observou-se nas entrevistas que a violência física (e este é o elemento que 

mais se evidencia nos depoimentos) pode ser expressa em prisões arbitrárias e agressões físicas, 

como no relato do professor João que afirmou que  

Quando a gente tava de greve, né! Fomos lá fazer uma cobrança diretamente ao 

prefeito, e fomos presos de forma arbitrária e levados para a prisão, assim... 

Tomaram a câmera de um colega nosso, professor. E, eu fui colocado no chão, 

prensado no chão mesmo, algemado e colocado atrás, no carro da polícia, então, 

foi a primeira vez que eu fui preso, assim, eu vou falar com sinceridade, eu chorei 

bastante... (João). 

O mesmo entrevistado relata uma situação em que houve uma ocupação da secretaria 

municipal de educação de Goiânia61. Na qual foi desrespeitado o processo de reintegração de 

posse e os ocupantes foram agredidos, torturados psicologicamente e presos.  

[...] eles mandaram a guarda que já chegou dando tiro, e eu, fui um dos que ficou 

por último lá dentro. Ficamos uns 20, eu acho. E assim, era tanto tiro, gás para 

tudo quanto é lado, e eu lembro que quando estávamos ali no finalzinho, 

defendendo as posições, o cara chegou e mandou a gente abaixar, os guardas, eu 

não estava nem entendo direito e ele deu um tiro em mim assim, de uma distância 

                                                             
61 Esta mobilização foi organizada pelos professores da rede municipal de Goiânia no dia 27 de Abril de 2017, 

após a justiça declarar ilegal a paralisação dos professores que reivindicavam o pagamento do piso salarial dos 

professores, a convocação dos aprovados no concurso da educação, em uma pauta com 32 demandas por melhores 

condições de trabalho. Neste episódio, horas depois de ocupar a secretaria de educação, os ocupantes foram 

retirados e conduzidos para a delegacia de polícia, violentamente e de maneira ilegal. 
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assim, de uns dois, três metros no máximo. [...] o chefe da missão da guarda me 

elegeu para colocar pressão psicológica, né! Começou a falar que eu não tinha 

vergonha, tava colocando as meninas na frente pra tomar tiro, as professoras, 

porque a maioria que ficou lá dentro eram mulheres e me ameaçando, me tirou do 

meio do grupo, levou eu lá... [...] muitas pessoas choravam intimidadas. [...] 

fizeram tantas perturbações psicológicas, principalmente para as professoras, 

porque eles são covardes (João). 

Nesta mesma ocasião, a professora Ana, que participou da ocupação, relatou que 

[...] eles foram muito agressivos naquele momento, a ordem era bater e tirar a 

gente de qualquer jeito. Então, eles bateram, jogaram spray de pimenta, só que 

não tiraram a gente. Nós continuamos lá muito tempo. Aquele foi o pior dia da 

greve que eu participei, porque a gente não esperava que eles iam tirar a gente de 

forma tão truculenta como daquela forma lá. Eu recebi dois tiros, tenho marcas 

de dois tiros nas duas pernas, que ficou inflamado por muito tempo e esse negócio 

doeu menino, nossa senhora! Eles não tão nem aí, eles entraram pra atirar, para 

bater e para humilhar (Ana).   

Em outro ato, o mesmo professor João, afirma que em uma votação na câmara dos 

vereadores de Goiânia, foi novamente preso e agredido de maneira arbitrária. 

[...] eu lembro basicamente, desse dia também, que eles jogaram a gente no chão 

propositalmente, eu não sei se era um guarda, eu estava de costa, tava cheio de 

guarda lá dentro, ou se era um PM, ele abaixou minha mão assim... Meio que 

forçando ela, propositalmente, eu já estava dominado, dentro de uma sala, lá na 

câmara, e eu falo pra você, que passou mais de um ano depois, eu ainda sentia, 

quando, por exemplo, eu ia sentar e punha a mão, quando eu ia jogar vôlei, né! 

Eu batia na bola, eu sentia, depois de um ano, um ano e meio é que passou. Mas, 

assim, não teve quebra, não teve nada, se eu fosse no IML, fazê, falar, tirar a 

chapa, não ia dar nada, eles têm a técnica, né! Teve alguns rasgões, alguns 

hematomas [...] (João).  

A professora Joana, também relata agressão física em ato político na porta da 

Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). “Inclusive, na porta da própria Alego os policiais de 

lá começaram a bater na gente, né. Eu, foi uma das pessoas que apanhou bastante naquele dia. 

Me derrubaram, me enforcaram, spray de pimenta na cara [...]” (Joana). De maneira mais 

truculenta ou não, todos os entrevistados, afirmaram ter sofrido algum tipo de violência física, 

juntamente com outros trabalhadores, por não se intimidar e reagir contra a precarização das 

condições de trabalho. Pois, as greves e atos relatados pelos entrevistados sempre têm como 

pauta o piso salarial, concurso público, melhores condições estruturais de trabalho e contra a 

privatização da educação. Deste modo, O professor João relatou quatro situações em que sofreu 

agressões em atos políticos organizados pelos professores da rede de Goiânia, o professor Pedro 

foi agredido por guardas municipais por defender um aluno, a professora Joana relatou que foi 

agredida quando os professores ocuparam a secretaria municipal de educação de Goiânia, a 
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professora Ana foi violentamente agredida em um ato dos profissionais da educação da rede 

estadual pelos policiais da assembleia legislativa e a professora Maria afirmou que sofreu 

agressão por parte dos seguranças do prefeito, em um desfile no aniversário da cidade de 

Aparecida de Goiânia. E como ficou evidente, os órgãos repressores do Estado em momentos 

de tensão, demonstram a quem eles servem. Após serem violentados por questões que 

estruturam o trabalho, aos trabalhadores docentes que se organizam e resistem de forma 

combativa, que denunciam, a violência se materializa em forma de agressões físicas: tiro de 

bala de borracha, gás e spray de pimenta, choque elétrico (arma de choque), imobilizações em 

forma de enforcamentos, torturas psicológicas, etc. A violência também se manifesta em forma 

de perseguições com processos e sindicâncias que visam muito mais assediar, intimidar, servir 

de exemplo, punir, culpabilizar, vigiar os trabalhadores que de alguma maneira, não se 

submetem aos processos de exploração de forma pacífica. Como no caso da professora Ana que 

sofreu perseguição por duas vezes por aderir a uma greve. 

Um dos casos que aconteceu e que não aconteceu com ninguém, aqui nessa rede, 

tão descaradamente, é que eles foram na escola pegaram todas as fichas 

avaliativas que eu fiz das crianças, levou para a secretaria e leu uma por uma para 

ver se encontrava alguma coisa que me desabonasse, tipo de tá criticando os 

meninos, alguma palavra, procurou os pais dos meus alunos, um por um, 

pessoalmente, pelo telefone, para perguntar como que era minha conduta, para 

procurar meios de me fazer calar, fazê com que eu não participasse mais dos 

movimentos, fazê... silenciar, esta é a palavra mesmo (Ana). 

 Em outro momento, quando era diretora de um CMEI (Centro Municipal de Educação 

Infantil), na rede municipal de Goiânia, a professora Ana, sofreu punição por participar de uma 

greve. Nesta situação, a entrevistada afirmou que foi convocada para comparecer à secretaria 

de educação, em plena assembleia dos trabalhadores, por funcionários da própria secretaria que 

foram até lá.  

Entrei e fui conversar com o Fulano que é o advogado que tomava conta da 

secretaria e ele me entregou um papel de que eu estava afastada da direção, o 

papel era isso. Não teve nem processo administrativo anterior, sindicância 

anterior, eu já sofri a punição na hora, antecipadamente, antes de comprovar 

qualquer... então eu já estava afastada do trabalho por 30 dias, para eles apurarem 

as minhas irregularidades (Ana).   

A professora relata ainda que, novamente, teve sua vida profissional vasculhada no 

intuito de ser encontrado alguma irregularidade que pudesse acarretar uma punição mais 

significativa. Neste contexto, Ana destaca que a investigação foi prorrogada por mais 30 dias, 

o que, segundo a professora, se constituiu em uma grande humilhação e tortura psicológica com 

desdobramentos na sua saúde mental.  
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[...] foram sessenta dias de humilhação. Sessenta dias que eu tive que tomar 

remédio controlado, porque foi sessenta dias perturbando minha cabeça e fazendo 

terrorismo na minha cabeça, entende? Era um problema em cima do outro, todo 

dia tinha uma reunião com eles. Uma hora era com uma superintendente, outra 

hora era com outra, com outro chefe, e todos eles eram uma tortura psicológica 

que eles faziam na minha cabeça. Uns bonzinhos, como se fossem meus amigos... 

“Professora, nós queremos só o seu bem, nós sabemos que isso está errado, não 

deveríamos está fazendo isso... mas, você tem que colaborar” (Ana).   

 No âmbito do cotidiano da escola, os docentes entrevistados, afirmaram que uma série 

de empecilhos e dificuldades são postos ininterruptamente, em que são cobrados por se 

posicionaram enquanto professores, ou seja, o caráter autônomo do trabalho docente é 

violentamente cerceado nas unidades escolares. Desta forma, os constrangimentos contra eles 

se materializam em cobranças mais rigorosas em relação ao demais, cortes de ponto, maior 

fiscalização pelos superiores e por colegas professores, ser culpabilizado e criminalizado por 

determinadas situações e ainda ter a imagem individual e coletiva difamada perante a 

comunidade escolar e a sociedade. Esta realidade segundo Frigotto (2017), está dentro de um 

contexto atual de controle e exploração dos trabalhadores através do desmanche do setor 

público e da difamação dos servidores. Um exemplo desse tipo de procedimento é bem explícito 

na fala da professora Joana, ao retornar de uma greve, ela afirmou que  

[...] com o fim da greve, nós voltamos para a escola, com a interventora62. 

Sofremos várias perseguições, não só eu como vários outros lá. Como... corte de 

ponto indevido, você estava dando aula lá, a pessoa ia e cortava seu ponto, porque 

você reivindicava alguma coisa dentro da escola, você não concordava com 

alguma coisa. Cortava seu ponto, não queria dar aula para você, porque você é 

um professor encrenqueiro, que não aceita injustiça (Joana)63. 

O assédio moral também foi relatado por Joana, pois o seu ponto era cortado e não 

liberavam aulas pelo fato de ser uma professora que luta pelos seus direitos. “Cortava seu ponto, 

não queria dar aula para você, porque você é um professor encrenqueiro, que não aceita 

injustiça.” “E o subsecretário não querendo de jeito nenhum, porque a professora encrenqueira 

não pode conseguir aula”. A partir da fala da professora pode-se remeter, ao fato de que as 

próprias formas de gerenciamento da força de trabalho na atualidade acabam por excluir esse 

tipo de trabalhador, como ela mesmo disse: “É porque eu sou encrenqueira, como o povo fala, 

né!” O fato de ser encrenqueira parece natural, parece ser uma questão simplesmente da 

personalidade da pessoa que gosta de reclamar, caçar confusão, etc., no entanto, se constitui em 

                                                             
62 Interventor ou interventora neste caso, diz respeito a um profissional de educação que foi enviado à escola, a 

mando da secretaria de educação para ocupar o cargo de direção da unidade. 
63 Para não criar vínculo entre o professor “rebelde” e a unidade escolar, este profissional acaba tendo que 

completar carga horária em várias unidades, passando pouco tempo em cada uma delas. 
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uma violenta intencionalidade instrumental. Segundo Souza (2017), na relação do assédio com 

o processo de alienação, um das formas de expressão do assédio é a “que objetiva impedir a 

reação do/a próprio/a trabalhador/a, é composta por um conjunto de ações que visam incidir 

sobre o psiquismo, sobre a autoimagem do/a trabalhador/a” (Souza, 2017, p.191). Este elemento 

é tão violento e silencioso que até o próprio trabalhador se reconhece como pessoa 

“encrenqueira”. No entanto é uma forma de minar a resistência de certos trabalhadores 

indesejados. 

 Em uma situação em que houve ocupações das escolas estaduais, a professora Joana, 

por apoiar ativamente o movimento, teve o rosto estampado na capa de um jornal de grande 

circulação no Estado afirmando, caluniosamente, que ela era uma guerrilheira que havia feito 

treinamento no Chile, juntamente, com outros professores que apoiaram o movimento. Segundo 

Joana, com o fim das ocupações, o retorno para a escola foi terrível, pois sua imagem enquanto 

professora havia sido colocada em “xeque” perante os pais, os estudantes, os professores e a 

direção da escola. Tanto que em reunião com a comunidade escolar, com o fim da ocupação da 

escola, ela relatou que foi agredida verbalmente, quase fisicamente, e ainda acusada de furto e 

depredação da escola, e até hoje responde a processos na justiça e na secretaria de educação.  

No dia dessa reunião, que era uma reunião pra tomar de volta a escola para o 

Estado, para o governo. E aí, eu e meu companheiro defendo a ocupação, os pais 

quiseram agredir a gente. Falando que a gente tinha culpa. Então veio uma mãe 

para cima do meu companheiro, querendo agredi-lo. Falaram que o culpado de 

tudo era a gente, os meninos da ocupação... então a gente sofreu muita, muita... 

assim, em rede social você pode imaginar, né? Xingado de tudo quanto é nome, 

enfim, aí... como a maioria dos professores que antes eram amigos meus, ficaram 

contra mim. Eu tive que sair da escola, tive que sair da escola (Joana). 

 Concordando com esta construção de uma imagem deturpada do docente que 

desenvolve sua função ativamente, a professora Maria alega que, “infelizmente, a secretaria, os 

órgão opressores, eles acham que, a pessoa que luta é vadia. Que a pessoa que luta, ela não leva 

a sério o trabalho” (Maria).  

O professor João, também declarou que por sua postura no ambiente de trabalho ficou 

afamado como defensor dos direitos humanos, como se isto fosse algo prejudicial, já na 

secretaria de educação ele afirma que “a gente tinha fama muito ruim na secretaria” (João), ao 

relatar que não foi visto com bons olhos, o dia em que deu um curso de formação para outros 

professores na secretaria de educação.  

Já a professora Joana, além de ter a imagem devasta no ambiente de trabalho, narrou 

ainda, o fato de ter tido grande dificuldade em conseguir ser modulada em outra escola, 

principalmente em sala de aula. “E fui procurar outra escola. Fui na subsecretaria buscar outra 
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escola, e aí, não tinha vaga para mim. Não tinha aula de biologia, eu falei, uai, eu vou ficar no 

ar. Eu não vou ser modulada? (Joana). Como se ela, por ter participado das ocupações com os 

estudantes devesse ser afasta do contato com eles e dos demais professores, como se fosse uma 

pessoa perigosa que articula motins e revoltas. Deste modo, a referida professora só conseguiu 

se modular, depois de muita dificuldade, no cargo de gerente de merenda, como punição, “[...] 

porque a professora encrenqueira não pode conseguir aula. Ela tem que ir lá pro... pegar aula 

picadinha em Goiânia inteira. Consegui ficar lá. E estou até hoje” (Joana).  

Essa questão relacionada com dificuldade em conseguir aulas, também foi exposta pela 

professora Maria, que se sente perseguida, e dentro do ambiente escolar ela declara que é mais 

fiscalizada que os demais.  

[...] elas ocorrem da mais diversas maneiras, então, assim, remoção, a gente que 

luta, a gente tem dificuldade em conseguir remoção. Quando você se propõe a 

determinada função você é retirado daquela função. A gente sente que é mais 

vigiado com relação ao plano de aula, com relação ao Gemul64 (Maria). 

 O professor Pedro, assim com os demais professores, no contexto do dia a dia na escola, 

também aponta para essas violências mais sutis que acabam desgastando ainda mais as relações 

no ambiente de trabalho com colegas e a comunidade, o que segundo ele causa um maior 

cansaço e o professor sofre com as cobranças. É o que ele afirmou depois de encarar uma longa 

greve em uma escola, onde somente ele aderiu a greve.   

Aquele diário à mão, tinha que preencher tudo, aí jogaram, também com os alunos 

o clima pra mim. Chegavam na sala de aula, ah é o professor que não queria 

trabalhar, entendeu? Aquela coisa que eu vi que foi meio que plantando entre os 

alunos, pais de aluno também, e aí, aqueles alunos que estão com desempenho, a 

nota mais baixa, aí a culpa é minha. “Eu tô com nota!” Teve pai que teve alguma 

orientação, e chegava, não, meu filho tá com nota baixa porque você fez greve, 

não deu aula pra ele, aquela coisa toda... E aí, todo um desgaste emocional e 

psicológico muito grande, além do físico, porque você tem que trabalhar, eu 

lembro que em alguns dias, em uma turma só eu dava três aulas. No ensino 

fundamental, sexta série, imagina! Três aulas seguidas e era à tarde, então, meu 

deus! Sofri pra caramba! Então eu me lembro deste episódio, foi muito 

desgastante (Pedro).   

Este mesmo entrevistado destacou ainda que passou por situações onde, por denunciar 

na imprensa as péssimas condições de trabalho em que se encontrava a escola que ele 

trabalhava, bem como, as condições de trabalho dos demais servidores da unidade, sofreu 

grande constrangimento e ainda foi culpabilizado por sanções sofridas pelos demais servidores 

que participaram da denúncia. “Você ser sabatinado diante de um grupo de colegas de tanto 

                                                             
64 Gemul é um programa na rede de internet em que os professores lançam os conteúdos e as notas no município 

de Aparecida de Goiânia. 
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tempo, você ser responsabilizado pelo prejuízo que vai para outras pessoas, que podem até 

perder o emprego, um deles era contrato, então, assim, aquela coisa de sobrecarga depois da 

greve” (Pedro).  

Além de minar os focos de resistência dos trabalhadores nas escolas, o sistema se 

articula de maneira a colocar uns trabalhadores contra os outros, ao invés de se unirem, eles 

acabam concorrendo entre eles e a luta coletiva se perde em meio a interesses inferiores, como 

no caso da professora Joana que foi agredida fisicamente por uma colega de trabalho após um 

pleito eleitoral para a escolha do novo gestor da escola. 

[...] eu estava candidata à direção lá na escola, estava numa chapa, e a chapa que 

estava concorrendo com a gente perdeu, e uma das professoras da chapa, ela me 

chamou numa sala vazia, e me bateu. Bateu na cara, eu caí no chão! Porque ela 

tinha perdido a eleição pra mim, então foi o maior rolo... (Joana). 

 Neste mesmo sentido, relatou o professor João, ao afirmar que, 

Agora, o que machuca as vezes assim, é o fogo amigo. É quando você vê certos 

comportamentos mesquinhos, certos comportamentos, individualistas, certos 

comportamentos economicistas, ligado a dinheiro, eu não vou nem falar que a 

gente é muito corporativista, porque a gente é pré-corporativista. Corporativistas 

são os médicos, advogados, são os engenheiros. Não que a gente deva ser 

corporativista, corporativismo é uma consciência de classe interesseira (João). 

 A professora Ana, também fez relatos de quando era diretora, e recebia ordens da 

secretaria de educação sobre como proceder com os colegas de trabalho, “tem umas coisas que 

eles falam na reunião que você tem que falar para eles de uma forma autoritária, como se 

estivesse falando com um escravo. Criar um mal-estar e você que aguente esse mal-estar”. Joana 

também sentiu na pele este processo que coloca professor contra professor “como a maioria dos 

professores que antes eram amigos meus, ficaram contra mim. Eu tive que sair da escola, tive 

que sair da escola”.  

Situação mais desconfortável foi descrita pela professora Maria que se diz passar por 

um processo de isolamento. 

Uma coisa que eu percebo, é que quando a gente vai com o grupo em algum 

evento, apresentações de escola, a gente vai muitas vezes com o grupo da escola. 

Tem vez que eu vou e não tem nenhum colega do comando. E eu percebo que eu 

sento num lugar e os professores, eles não sentam perto de mim. Por medo de 

serem vistos do meu lado. Porque sabem da perseguição. A pessoa que está 

começando na luta, ela é mais perseguida que uma pessoa que tá mais calejada. 

Porque eles sabem que a gente fala, a gente revida. Quem está começando, eles já 

sabem, a estratégia é ir em cima daquele que está começando. Eu já senti isso, 

várias vezes nos cursos, as pessoas não sentam perto de mim. Ou, quando eu já 

chego em cima da hora, eu sento perto da pessoa e você vê que a pessoa tá meio 

constrangida e com medo, e eu não tiro a razão, né! 
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 Nesta passagem relatada pela professora Maria, fica evidente o que Seligmann-Silva 

(2003), destacou com relação aos elementos do processo de subjetivação dos trabalhadores na 

atualidade, nos quais, o que se enquadra na fala de Maria é a disseminação do medo. O qual, 

segundo Seligmann-Silva (2003), está vinculado à violência “atingindo de modo especial os 

que ainda habitam no interior do mundo do trabalho. O próprio cotidiano de trabalho é cada vez 

mais impregnado por violência, às vezes explícita, mas predominantemente sutil e perversa” 

(Seligmann-Silva, 2003, p.71). Entre a infinidade de medos que estão presentes no ambiente de 

trabalho, no caso das colegas de trabalho que têm medo de se sentar ao lado da companheira 

que não se silencia diante da violência, está o medo de sofrer as mesmas sanções que padecem 

os trabalhadores que reagem, que se materializam em perseguições, intimidações, ameaças, 

processos judiciais, etc. E este medo vai afastando os trabalhadores, pois ele rompe com os 

laços interpessoais, consequentemente a solidariedade entre os trabalhadores. 

O medo, permeando as relações interpessoais, abre espaço para a desconfiança 

que vai impregnar a sociabilidade fora e dentro dos ambientes de trabalho, 

rompendo ou impedindo laços interpessoais, produzindo isolamento entre as 

pessoas. Uma desconfiança que está na raiz das manifestações paranóides que se 

alastram no mundo do trabalho e na sociedade (Silva, 2003, p.71). 

Neste contexto, o que temos são docentes que não confiam mais uns nos outros, que têm 

medo dos outros colegas, ao mesmo tempo em que adoecem, como relatou a professora Ana 

que após sofrer sindicância por ter aderido à greve, descreveu que a situação no seu ambiente 

de trabalho ficou assim: “Todo mundo que trabalhava naquele local, as pessoas ficaram muito 

receosas e desconfiadas. Todo apoio que chega lá a gente desconfia, tem medo” (Ana). 

Inclusive a própria Ana, ao entrar em processo de adoecimento relatou que passou a desconfiar 

de todas as pessoas a sua volta, “Uma coisa que ficou muito forte em mim é desconfiar” (Ana). 

A professora Joana, também relatou a mesma situação, após sofrer forte assédio moral por 

participar da ocupação da escola que trabalhava, disse, inclusive, que nem amigos têm na escola 

em que ela trabalha: “Olha só, eu passei a não confiar nas pessoas, eu não confio, essa é a 

questão” (Joana). Mais adiante ela complementa: “Mas, a precaução que eu tomo hoje em dia 

é não confiar nas pessoas que eu trabalho. Porque antes era amizade mesmo, que eu tinha, agora, 

não. Não tenho amigo na escola” (Joana).   

A partir deste contexto que fragmenta, separa, isolam os trabalhadores, em condições 

de trabalho que inviabilizam a articulação destes, como a descrita por Maria: “eu estava numa 

escola que tinha 4 pessoas de luta e hoje estou só eu, porque as pessoas foram tiradas das 

escolas. Elas acabam que... umas são tiradas, outras é que acabam e não aguentam muito a 
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pressão”. Deste modo, o nível de violência só se eleva, pois mediante o embate, o que pode 

desequilibrar a favor dos trabalhadores é o quantitativo que se une.  

Diante de todas estas passagens, fica evidente um movimento que desarticula os laços 

de solidariedade dos docentes nos locais de trabalho, que acabam os colocando em uma situação 

de concorrência plena, muitas vezes, não se reconhecendo entre os pares que como afirmou 

Engels (2010a, p. 117), “é a expressão mais completa da guerra de todos contra todos que 

impera na moderna sociedade burguesa”.  

Neste caso, situações como as descritas acima são muito comuns, mesmo entre 

servidores públicos, já que internalizam esta lógica concorrencial desde antes de serem 

servidores, passando pela violenta seleção do concurso, e depois competem por postos internos 

relativos a cada instituição. E este isolamento se dá, também, em relação aos alunos, pois, 

segundo a professora Joana, depois de ter participado de greves, atos, ocupações e lecionar 

aulas politizadas, ela não conseguiu mais se modular em sala de aula. E o resultado deste jogo 

feroz que coloca os trabalhadores uns contra os outros se traduz no fato de as professoras Ana 

e Joana afirmarem, veementemente, que perderam a confiança nos colegas de trabalho. “Uma 

coisa que ficou muito forte em mim é desconfiar” (Ana).  

 Em uma realidade que se caracteriza pelo isolamento social no local de trabalho, uma 

das consequências que se observa é o processo de adoecimento. E a partir deste contexto, 

podemos apreender como estes trabalhadores reagem à violência em certas situações, ou seja, 

como essa realidade implica na subjetividade destes trabalhadores.  

Dentro do que se analisou, é perceptível que as reações dos professores ocorrem de 

diversos modos e em determinadas situações estes trabalhadores violentados acabam perdendo 

o controle da situação e incorreram em processos de adoecimento, ou seja, a violência que 

implica na subjetividade dos professores entrevistados, que cria formas de resistência, também, 

é internalizada em forma de adoecimentos do psiquismo. Como relataram as três professoras 

entrevistadas:  

60 dias que eu tive que tomar remédio controlado (Ana). 

Mas, o meu psicológico ficou totalmente abalado, aí eu fui no psiquiatra tomar 

remédio porque eu não estava aguentando. Aí como eu já estava desestabilizada, 

aí como eles viram que eu já estava desestabilizada emocionalmente, eu não 

conseguia nem falar sem chorar. Eu não tinha nem força mais para falar sem 

chorar. (Ana) 

[...] eu não aguentaria passar pelo processo de sindicância sem ir no psiquiatra e 

tomar o remédio porque, eu realmente... desestabilizou meu emocional 

completamente (Ana). 
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É muito difícil isso, essa parte, quando eu entro na crise mesmo, começo a 

desconfiar e ter medo de tudo, é muito difícil sair, aí eu tenho aqui em casa, 

minhas cartelinhas de fluoxetina, começo, quando eu penso que estou só com o 

pensamento negativo, com medo, e começo a tomar. (Ana) 

Então, eu faço tratamento psiquiátrico, né! Eu tomo medicamento, principalmente 

para insônia. Eu não consigo dormir. Eu não durmo se eu não tomar remédio. Eu 

fiz tratamento psicológico, também, parei. Falta de tempo e falta de dinheiro. 

Prefiro ficar só nos remédios, mesmo (Joana). 

Eu tô tomando medicação, tô fazendo tratamento com psicólogo e com o 

psiquiatra, porque eu desenvolvi um transtorno de ansiedade muito grande no 

decorrer desses anos (Maria). 

Assim como foi apresentado anteriormente, o processo de adoecimento dos 

trabalhadores é demonstração nítida da existência de uma violência estrutural brutal que adoece, 

mata, mutila, entre outros, no entanto, o adoecimento é um momento da violência que não se 

evidencia, pois ela é sutil, velada, escamoteada, como destacou Mascarenhas (2015), ao 

desenvolver a categoria de violência subliminar, considerando a existência de uma relação entre 

a violência e ideologia, para a autora  

[...] as características das relações sociais capitalistas favorecem o 

estabelecimento da violência, e esta muitas vezes se faz bastante explícita, mas 

também inúmeras vezes apresenta-se de maneira não explicitada, subliminar. A 

violência subliminar é aqui compreendida como violência oculta, disfarçada, 

encoberta, dissimulada, escondida para não ser vista, dita e revelada, não 

ultrapassando o limiar, ficando submerso. O aspecto central do ocultamento da 

realidade que apresenta na constituição desse tipo de violência é engendrado por 

meio de mecanismos ideológicos (Mascarenhas, 2015, p.50). 

E estes mecanismos ideológicos que encobrem como uma nuvem de fumaça certos 

elementos da realidade ficaram evidentes na concepção de violência que pode ser identificada 

nas entrevistas, pois, os docentes ao serem indagados sobre as situações de violência que já 

sofreram ou sofrem em relação ao seu trabalho, destacaram as intimidações, perseguições, 

constrangimentos, etc., no entanto, não destacaram o adoecimento como um elemento da 

violência.  

E esta face da violência é tão perversa que mesmo, aparentemente, sem perceber o 

quanto é violento a situação pela qual estava passando, mediante esta problemática, a professora 

Ana afirmou: “A questão dos tiros, teve jornalista, levaram para o ministério público, mas as 

questão do abalo psicológico ninguém sabe. Só eu que sei viver com isso!” Ou seja, quando o 

trabalhador adoece, muitas vezes é ele que tem resolver no seu íntimo, com sua família, não 

tem imprensa na sua casa, acompanhando as noites em claro, as dores de cabeça, etc., que são 

desdobramentos das relações do trabalho.  



  

142 
 

 

Neste contexto, Seligmann-Silva (2003), chama a atenção para a relação entre os 

processos violentos silenciosos no trabalho e o desenvolvimento de transtornos mentais 

relacionados ao trabalho. Neste caso dos trabalhadores docentes entrevistados, que sofreram 

vários tipos de violência, evidentes ou sutis, tem-se aí a base da origem do que a Seligmann-

Silva (2003), denominou de processos psicopatológicos, que são situações que levam ao campo 

do adoecimento a partir de certos tipos de situações que acometem os trabalhadores no contexto 

das novas formas de gestão do trabalho, que podem se dar através de “ameaça e pela humilhação 

ou que se materializa em condições ambientais de trabalho que atacam a dignidade humana. 

Outras vezes, uma violência sutil – violência psicológica que se infiltra nas mentes através da 

imposição dos discursos” (Seligmann-Silva, 2003, p.93). Estes novos ingredientes que 

transfixam as relações de trabalho na atualidade, com o processo de reestruturação produtiva 

do capital, vão impactar diretamente na subjetividade dos trabalhadores docentes, 

possibilitando a constituição de um sofrimento mental, que pode se desdobrar em situações 

clínicas (patologias) que variam entre quadros psicossomáticos ou vários outros transtornos 

mentais (Seligmann-Silva, 2003). Dito isto, compreende-se que todo este contexto aponta para 

o fato de o índice de professores que adocem ser tão elevado, como já foi apontado 

anteriormente neste estudo. 

 Nesta trama de reação dos trabalhadores à violência, evidenciou-se muito importante o 

caso do professor Pedro que, ao compreender que o sistema estava isolando-o no ambiente de 

trabalho, para não acabar adoecendo, como que na busca de uma espécie de antídoto para a 

situação, ele afirma que procurou se juntar a outros colegas que se encontravam na mesma 

circunstância.  

[...] em alguns momentos eu me senti isolado dentro do grupo. Especificamente 

por conta disso, eu sempre procurei tá junto de pessoas que participam dos 

movimentos e de me fortalecer junto com eles. Então, se na minha escola, eu 

estava isolado, eu procurava outras pessoas de outras escolas que eu sei que 

estavam envolvidas também... O que me ajudou muito a suportar tudo isso aí, foi 

me juntar a outras pessoas, né. Que eu sabia que estavam passando pela mesma 

coisa, eu passei a fazer parte de movimentos que acabou criando grupos, que é o 

Simsed em Goiânia e o MPG no Estado. 

 Dentro desta ofensiva ao trabalho docente, neste pacote que mina a autonomia do 

trabalhador, tratando-o como um inimigo a ser eliminado, como não poderia ser diferente, nas 

escolas goianas, as chamadas pautas conservadoras65 que se tornaram mais comuns nos últimos 

anos, também, se destacaram nas entrevistas, como descreveu o professor Pedro, que afirmou 

                                                             
65 Segundo Reis (2016), por trás do discurso conservador, o que existe na verdade é a tentativa de se estabelecer 

pautas de intolerância, fascismo, fundamentalismo e reacionarismo. 
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ter sido constrangido por um pai, que ele afirma que não o conhecia, mas questionou sua forma 

de avaliação, relacionando-a ao seu posicionamento ético-político.  

[...] a coordenadora disse que um dos pais questionou sobre mim, pessoalmente, 

usando... Ah, porque o professor Fulano é de esquerda, achei estranho porque um 

pai, eu nunca tinha falado com ele, já tem mais de ano que a gente não tem contato, 

eu nem sei quem é. É duma turma novata, se matricularam agora, vieram de outras 

escolas, é algum problema lá, com uma das que chegaram até a mim, alguma coisa 

aconteceu, não entendi direito, parece que o pai questionou sobre a minha 

avaliação, sabe? Ele disse o seguinte sobre mim: será que esse professor que é de 

esquerda, vai aceitar a opinião do meu filho? Eu não lembro de ter colocado nada 

disso, eu realmente, tomo cuidado com a minha postura, pela questão ética, isso 

é fundamental (Pedro). 

 Dentro desta onda de conservadorismo, o mesmo entrevistado, relata que já teve outros 

problemas relacionados a esta questão. Segundo o professor Pedro, um aluno se retirou de sua 

aula de sociologia, por não concordar com a temática.  

[...] teve alguns momentos que eu vi que alunos já vieram preparados, e aí tem a 

ver com a questão religiosa. Teve um evento que ficou claro que ele repetiu o que 

o pastor tinha falado. Era sobre sociologia, sexualidade, aí ele usou uns termos 

assim, que eu sei que tem a ver com a igreja, e aí ele saiu da sala. E aí, eu falei, 

olha se você quiser eu posso te mostrar o programa, no qual, eu estou me 

baseando, eu não estou inventando nada aqui. Tá no programa, tá no livro (Pedro). 

 Apesar de parecer uma situação singela, corriqueira em sala de aula, na verdade este 

tipo de situação esconde uma trama da realidade, que se apresenta muito perigosa. O caso mais 

famoso de perseguição a professores, dentro desta vertente, em Goiás, ocorreu em 2019, na 

cidade de São Luís dos Montes Belos, no interior de Estado, em uma escola militarizada. Neste 

caso um professor de geografia foi afastado e respondeu sindicância por ser acusado de doutrina 

comunista e religiosa pela escola (Alcântara, 2019).  

O Estado de Goiás já se mostrou engajado no projeto da Escola Sem Partido, o último 

projeto que objetivou a implantação do programa em Goiás, tramitou em 2019, sob o Projeto 

de Lei nº 2.247/19, que foi apresentado pelo deputado Delegado Humberto Teófilo do Partido 

Social Liberal (PSL). De acordo com Lopes (2019), o deputado estadual ao propor o projeto 

afirmou que ele “visa proibir práticas inadequadas de ensino e aprendizagem, especialmente no 

que diz respeito à doutrinação ideológica, por meio da qual professores, de forma mal-

intencionada, visam inculcar nos alunos ideologias específicas sobre temas relacionados à 

política, aos valores morais e à religião” (Lopes, 2019, paginação irregular).  

Em Goiás, várias tentativas de aprovação de projetos neste sentido já ocorreram nas 

câmaras municipais. O próprio deputado federal João Campos do PSDB-GO, eleito para o 

quarto mandato, membro da bancada evangélica na Câmara dos deputados federais é autor de 
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vários projetos que pautam os preceitos do Escola Sem Partido (Brait, 2016). Mesmo tendo sido 

declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as questões conservadoras 

baseadas neste modelo de escola, volta e meia retornam ao debate. Como tem se tornado uma 

pauta da sociedade civil, o campo do legislativo e executivo sempre o vêm como uma 

oportunidade e angariar votos.  

Segundo Frigotto (2017), apesar do slogan ser novo, não se trata de algo novo nas 

relações sociais, pois as pautas do referido movimento se circunscrevem a uma resposta do 

capital, que em período de crise, como está agora, vem atacando amplo setores que estruturam 

a vida dos trabalhadores. Em um país que se localiza na periferia do sistema, o Escola Sem 

Partido veio como resposta ao ciclo de debates e avanços que visaram a democratização e 

redução da desigualdade social, que foram duramente conquistados após a constituição nacional 

de 1988. Entre estes avanços, estavam o direito de acesso ao conhecimento científico, através 

da educação básica. Como a crise do capital que se inicia nos meados de 1970, se prolonga até 

os dias atuais, a ideia de que a educação como um investimento a longo prazo e a formação de 

quadros de trabalhadores qualificados, como uma saída para erradicar a pobreza fracassou, e a 

educação se tornou uma potencial via de sustentação do mercado.  

Neste processo de crise do sistema que eleva a alienação e o ataque aos trabalhadores, 

na forma de precarização e perseguição ao trabalho docente na sua forma de ser, é uma 

estratégia política, pois o professor se encontra em uma situação que gera vida e morte ao 

capital, ou seja, que pode contribuir ou destruir seu desenvolvimento, por isso, é compreensível 

os ataques em determinadas frentes de atuação do professor. 

O passo necessário neste processo implicaria a mudança da função docente 

iniciando pelo ataque aos profissionais da educação, tirando-lhes a autonomia de 

ensinar, de educar e de avaliar. No mesmo processo, atacar as universidades 

públicas com a justificativa de que, ao incluírem em seus currículos de formação 

de professores de Economia, Sociologia, Filosofia, etc., ideologizam o que deve 

ser a formação docente – treinar para o ensinar. Sob a ideologia da neutralidade 

do conhecimento e da redução do papel da escola pública de apenas instruir, 

esconde-se a privatização do pensamento e a tese de que é apenas válida a 

interpretação dada pela ciência da classe detentora do capital (Frigotto, 2017 

p.29).  

 Seguindo o raciocínio de Frigotto (2017), conclui-se que o Escola Sem Partido, na 

verdade, se constitui em um projeto da burguesia que se articulou a setores fundamentalistas, 

que visa retirar o caráter científico da educação pública, pois, um conhecimento 

verdadeiramente científico, em uma sociedade estruturalmente constituída em classes sociais, 

tanto o conhecimento quanto a própria realidade tendem a apontar para o antagonismo 



  

145 
 

 

insuperável entre elas. Deste modo, a caça aos professores se justifica, pois são eles os 

principais responsáveis por apontar essas contradições sociais às novas gerações.  

Ao que tudo indica, o Escola Sem Partido possui um partido, que visa manter e ampliar 

a exploração da classe trabalhadora, que trilha um rumo que não sabemos onde vai parar, mas 

se apresenta como um prenúncio de algo muito pior que está por vir. E ao que se pode observar, 

o Estado de Goiás está nesse caminho. Como Frigotto (2017) apontou, os sujeitos que se opõe 

na atualidade ao avanço da nova política social e econômica, são oponentes que devem ser 

liquidados, física, psicológica, social e moralmente. A liquidação física dos professores e das 

professoras, como se mostrou, já vem sendo executada na educação em Goiás e a moral está 

em andamento.   

 Estas condições de trabalho e, consequentemente, de vida dos trabalhadores docentes, 

explícitas nas falas, ou mesmo de forma não dita, demonstram como eles tiveram suas 

subjetividades transformadas por estes processos, já que considerou-se neste estudo que a 

subjetividade é um elemento da constituição humana que está em constante transformação.  

Estes trabalhadores e estas trabalhadoras sofrem duplamente, pois, ao reagiram a 

determinada situação são punidos. Sendo assim, fica evidente, que os docentes entrevistados 

passaram a perceber o funcionamento dos mecanismos violentos que geram o silenciamento, o 

assédio, o constrangimento, a coação, o isolamento, o medo, etc. Desta forma, nas falas dos 

entrevistados é possível entender que depois de ter sofrido por expressarem determinados 

posicionamentos e atitudes, passaram a compreender o processo, não se intimidaram e tentam 

criar formas, ou seja, meios que evitem o desgaste pelos quais já passaram, como reportou, o 

professor João ao ser detido pela primeira vez, “[...] foi ruim, mas foi bom! Porque depois disso, 

nós que estávamos mais ativos participando, a gente começou a compreender como o 

mecanismo funcionava de fato”. E a partir deste episódio, diferentemente, da primeira detenção, 

“[...] a primeira vez que eu fui preso assim... E assim, eu vou falar pra você com sinceridade, 

eu chorei bastante, assim, eu não conseguia falar com o delegado [...]” na segunda ocorrência, 

ele descreve que ficou mais tranquilo, o que demonstra que a própria resistência vai forjando 

no sujeito uma nova forma de perceber a realidade.  

[...] então, desde 2010, a gente já tinha feito este processo, eu já tinha sido preso 

em outra manifestação que não era especificamente da educação, então, assim, a 

gente pode dizer que o couro vai ficando meio duro, né! Você começa a pensar 

um pouquinho, você fala pô, eu estou aqui, todo mundo tá me vendo aqui, nós 

estamos aqui dentro, todo mundo sabe que eu tô aqui, o que ele pode fazer 

comigo? Ele não pode fazer absolutamente nada, então assim, percebi, mas, 

assim, muitas pessoas choravam, intimidadas [...] 
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Apesar da violência da detenção de um trabalhador que reivindica por melhores 

condições de trabalho e vida, ainda ser uma violência real e descabida, indivíduos como o 

professor João começam a criar meios de lutar contra este tipo de situação, se preparar para os 

embates que estão por vir, ou seja, produzem formas de encarar a realidade. São sujeitos que se 

transformaram a partir das relações sociais e, portanto, a sua subjetividade modificou, já que 

entende-se que a subjetividade é um produto dinâmico da realidade concreta, através de sua 

relação com a realidade o sujeito a transforma e se transforma.  

Como afirmou Souza (2017, p.175), que mesmo em situações adversas, os processos de 

subjetivação podem ser “estudados na contramão, como parte do conhecimento necessário para 

que a classe trabalhadora se aproprie dele, transformando-o em força material capaz de auxiliar 

a transformação [...]” E o próprio caráter pedagógico do trabalho docente ajuda desmistificar a 

realidade, como foi relatado pelo professor João que acredita que as transformações sociais, as 

vitórias da classe trabalhadora só ocorrem mediante uma luta mais radical. 

Então, é isso que eu digo pela experiência prática que eu tenho, passeatinha não 

leva ninguém a nada, e como historiador, a gente vê a revolução francesa, cubana, 

é só quando o trem vai ali, pros finalmente que... porque para mim eles só agem 

perante a gente por duas circunstâncias, quando eles têm respeito e eles não tem! 

Ou quando eles têm medo. Então, assim, a gente só consegue alguma coisa 

quando eles têm medo, medo de perder o poder, porque a única coisa que importa 

pra eles é perder o poder, então quando eles se vêm ameaçados de perder o poder, 

aí eles abrem mão de alguma coisa, fora isso, não vejo mais alternativa (João).    

Por conta de serem mais cobrados, vigiados, fiscalizados, os docentes entrevistados, 

também, procuram sempre executar suas obrigações de maneira mais correta possível para 

evitar condenações em processos, sindicâncias e constrangimentos. E isto eles aprenderam na 

luta do dia a dia, por experiência própria ou situações que ocorreram com outros colegas. 

O que acontece com algum colega é que eles pegam alguma coisinha ou outra, 

envolvimento com aluno, se o colega falta, algumas coisas, colega de greve ou o 

caso da minha ex-esposa que era diretora e sofreu sindicância, eles tentam armar 

alguma coisa e fazer esse processo. Eu assim, eles nunca me pegaram com 

problema com aluno, nunca me pegaram por faltas excessivas, porque eu não 

falto, eu só falto quando eu doo sangue, assim, minhas faltas são mínimas, então 

assim, eu tenho certeza de eles tentaram fazer esse tipo de situação, só que eles 

não conseguiram. Então, eu procuro ter é, ser bastante certo, com envolvimento 

com aluno, para não dar brecha para nada. Então, assim, até o momento eu não 

sofri os processos, por causa disso [...] (João). 

 

Porque lá no CMEI eles não acharam problema, coisas erradas que eu estava 

fazendo lá dentro, ou pais ou mães, pra fazer denúncia, eles não encontraram essas 

coisas, eu não sou desse tipo de pessoa, eu trabalho certinho mesmo. Mas, eles 

estavam procurando, mas não encontraram [...] (Ana). 
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Então, eu sou uma pessoa muito comprometida com a educação, em todos os 

níveis, tanto na luta quanto no meu dia a dia. Então, assim, dentro da escola, é um 

trabalho muito sério, então é muito difícil, conseguir concretizar uma perseguição, 

porque eu não sou uma professora faltosa, que atrasa, que deixa documentação 

para trás (Maria). 

 Como são indivíduos que sempre estão sendo vigiados de alguma maneira, para evitar 

os desgastes desnecessários, se organizam para que não se concretize perseguições que causem 

mais transtornos. Seria uma espécie de política de precaução. E acaba que estes trabalhadores 

vão criando formas de resistência a partir de suas próprias vivências, porque eles aprenderam a 

reagir com greves, paralisações, passeatas, ocupações. E quem reage sofre dobrado, como já foi 

dito. E assim, como relatou o professor Pedro, “depois de muita cacetada que eu levei”, vão se 

constituindo coletivos de solidariedade entre os próprios trabalhadores que são segregados nos 

locais de trabalho pelo capital. 

E ai a gente montou círculos de autopreservações, vamos dizer assim, aí a gente 

fazia reuniões, reuniões sociais, fazia festas, grupos de estudos, aí a gente aliviava 

muito. Aí até mesmo, formamos grupos de combate mesmo, com advogados e 

tudo mais, pra poder ajudar a gente no enfretamento (Pedro). 

E destes círculos surgem estratégias de enfrentamento, como orientações com 

advogados que ensinam a reduzir os riscos da exposição, evitando assim certos assédios e 

constrangimentos. Segundo o professor Pedro, diante das informações e orientações que são 

passadas através de reuniões e formações coletivas, ele não participa de reunião com portas 

fechadas, não assina documentos que o comprometa, pede assinatura dos superiores em 

documentos afirmando o que estão falando, filma as reuniões, etc. A professora Maria, também 

toma suas precauções ao falar ao celular. Já o professor João, disse que mede as palavras ao 

falar em público para evitar consequências posteriores, “eu analiso muito bem os termos que eu 

vou falar, a que eu vou me referir a determinadas pessoas, porque eu sei que isso pode gerar 

processos [...]”. E assim, vão se construindo resistências individuais e coletivas.     

Ao analisarmos as entrevistas, sabe-se que infinitas possibilidades podem ser 

apreendidas. Assim sendo, alguns elementos da violência que não são explícitos também se 

evidenciaram, pois a concepção de violência dos entrevistados, a partir de suas falas, ficou mais 

relacionada a questão da violência física, que é a mais perceptível. Formas de violência como 

as condições de trabalho, as políticas públicas, as formas de assalariamento, o desrespeito às 

normas e legislação, componentes estes que ao nosso modo de ver são extremamente violentos, 

não foram abordadas pelos/as entrevistados/as de maneira direta. Estas, por outro lado, fundam 

toda a violência que permeia o trabalho docente. 
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Dado isso, compreende-se a grande dificuldade de conceituar violência nos dias atuais, 

devido às formas como ela se dá, encobertada através dos mecanismos ideológicos, como 

afirmou Mascarenhas (2015), recaindo cada vez mais sobre a subjetividade, que se forja aos 

moldes interessantes ao capital, e quando internalizada se apresenta na forma de uma natureza 

humana violenta. Quando na verdade é produto de uma perversa engrenagem que busca a toda 

custo, ininterruptamente, violentar o ser humano de sua essência, distanciando-o de sua relação 

ontológica com o trabalho.  
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Considerações Finais 

 Chegou-se até aqui tentando fixar a ideia de que a violência é um produto histórico e 

social, portanto, não natural. Partindo desta perspectiva, assim como Marx e Engels nos ensinou 

no decorrer de suas obras, para apreender a suas determinações mais determinantes devemos 

converter a nossa análise em uma crítica, pois a violência, assim como, vários outros 

componentes que estruturam este modelo de sociedade, aparenta ser uma coisa, mas, na sua 

essência é outra. A violência simula um ser que está acima da sociedade, que é incontrolável, 

que surge nos momentos de ira, de fúria, de ódio, de desequilíbrio emocional dos indivíduos. 

No entanto, pudemos demonstrar que mesmo os atos de violência individualizados têm sua base 

na sociedade, “toda produção é apropriação da natureza pelo indivíduo no interior de e mediada 

por uma determinada forma de sociedade” (Marx, 2011, 43). Sociedade essa que não inaugurou 

a violência, mas, se fundamenta e se desenvolve a partir dela. E este estudo nos proporcionou 

evidenciar estas questões. 

A violência percorreu a história da humanidade nos modos de produção que nos 

antecederam. Mas, no sistema do capital, pode-se afirmar que esta relação colheu e colhe seus 

frutos a favor de determinada classe social, pois as relações sociais capitalistas de produção têm 

no seu caráter alienante o cerne da violência. Se a base é violenta, passa a ser um pouco mais 

inteligível toda a brutalidade e perversidade que constitui a vida neste modelo de sociedade. 

Considerando que o capitalismo se desenvolve do centro para a periferia, mas de forma 

dialética, é notável que as violentas contradições são mais evidentes nas extremidades, pois, o 

modo de ser do capital cria um grupo de privilegiados e este grupo não vive na periferia. Eles 

apenas se beneficiam dela. E, é na periferia, que possui uma classe dominante autoritária como 

a nossa, que não solta as rédeas do passado que lhe legou os privilégios, que as relações sociais 

violentas são elevadas à enésima potência. Portanto, tomando como base o passado colonial e 

escravocrata, no capitalismo brasileiro a violência é utilizada do primeiro ao último recurso 

contra a classe trabalhadora. Deste contexto, se compreende os preconceitos (de raça, de classe, 

de gênero, homofobia e xenofobia), a destruição da natureza, o extermínio da classe 

trabalhadora, dos direitos humanos, dos serviços públicos sociais, no nosso país. Como se não 

bastasse esses mais de quinhentos anos de violência, por fim, é chegada a hora da caçada aos 

“marajás” da educação, os pobres professores. Indivíduos que não acumulam riqueza, mas, aos 

olhos do mercado são servidores públicos que gozam de “privilégios”, que lhes imputam o 

sinônimo de “parasitas”. 
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Considerando o que foi dito, ao chegarmos até aqui, pode-se dizer que algumas questões 

relativas à violência se desvelaram. O que nos aponta um círculo de perspectivas pessimistas 

em relação a realidade, uma vez que está em curso um movimento do capital que como um 

“rolo compressor” para usar a expressão a professora entrevistada Joana, que vem com tudo, ao 

encontro da educação.  

Na verdade, o rolo compressor, que temos que combater todos os dias, já atropelou e o 

que sobrou vem sendo brutalmente massacrado em nome de números e metas que definem a 

função do trabalho docente, que está submetido a ótica do movimento que se diz conservador, 

a violência do militarismo armamentista da realidade e da escola e as intempéries do mercado. 

Ao considerar que a temática da violência é muito complexa, inserida no campo da educação 

ela é mais complexa ainda, já que, em um modelo de educação que privilegie o conhecimento 

científico, objetivando a apropriação da cultura por parte dos educandos, não coaduna com a 

violência, pois são elementos contraditórios. É neste quiproquó que os trabalhadores docentes 

estão atolados até o pescoço. 

Esta avalanche, além de mercantilizar a educação, ataca o que há de mais precioso no 

trabalho docente, que é a sua autonomia e a credibilidade do professor frente a sociedade civil, 

em um contexto em que massacrar a categoria em várias frentes é o objetivo, que perpassam as 

já péssimas condições de trabalho e chegam nas situações de extrema violência descritas pelos 

docentes entrevistados neste estudo, nos quais a violência física dói, mas o que machuca na 

alma é a violência psicológica, “essa aí, abalou muito no momento e continua abalando até 

agora” (Ana). E aí está o momento da violência em sua forma histórica. A forma silenciosa e 

sutil que vem adoecendo, silenciando e humilhando os professores. Deste modo, diante de um 

momento histórico tão conturbado, a partir do desenvolvimento deste estudo, uma pergunta 

paira na mente em momentos que se tira a vida do modo automático: que sociedade é essa que 

violenta os seus professores?  

O que já se apresentava como tragédia vem piorando nos últimos anos, em um projeto 

de educação que engessa o trabalho docente de forma que impede o professor de realizar a 

plenitude de seu trabalho, que até então, vinha tendo como impedimento basicamente questões 

estruturais. Agora, a violência contra o professor está em um momento brutal. O professor está 

sendo caçado, o conhecimento científico, que não privilegia a classe dominante também. E o 

pior é que este cenário se parece com uma parte já vivida de nossa história recente, que nos foi 

ensinada pelos nossos primeiros professores, desde os anos iniciais da educação básica, e que 

de fato se constituiu em um momento terrível da história da humanidade. Neste episódio de 
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nossa história, a classe trabalhadora, parecia, como se fosse por encantamento, não acreditar no 

que se aproximava e esperou para ver o que iria acontecer. Estaríamos esperando de novo? 

Diante do que foi visto nas entrevistas, e por acreditar no caráter educativo e formativo 

do trabalho docente, queremos acreditar que não estamos esperando. Entende-se que no 

decorrer da história da humanidade, em vários modelos de sociedade, houveram repressões e a 

reação foi em forma de revoltas, revoluções, motins, sublevações. E, é este lado da violência 

que nos interessa. A violência com caráter explorador da força de trabalho é a que está presente 

no nosso cotidiano e não referendada como tal. Esta, temos que confrontar! 

Quando nos perguntamos no início deste estudo de que forma determinado tipo de 

violência implica na subjetividade dos trabalhadores docentes, agora podemos afirmar que uma 

enxurrada de expressões representaram estas implicações em forma de subjetivações, como por 

exemplo que “o coro vai ficando meio duro”, ou seja, a vida no cotidiano violento do trabalho 

docente possibilitou que se alterasse a forma de enxergar a realidade preparando os professores 

para novos desafios, criando novas formas de se relacionar com os colegas de trabalho e novas 

maneiras de lidar com a própria violência cotidiana, modo este que se efetivou também, em 

maior comprometimento com as atividades laborais, como foi descrito nas entrevistas. 

Estas alterações na visão de mundo e de comportamento as vezes tomaram outros 

sentidos e desembocaram em choros, perturbações mentais, desgastes emocionais, 

autoisolamentos, crises emocionais, ansiedade, insônia, sofrimentos e desconfiança em relação 

aos demais trabalhadores, que podem resultar em adoecimentos. Dentro deste contexto, também 

aflorou a relação entre violência e adoecimento que se apresentou como uma questão para se 

deixar em aberto para futuras investigações. 

Este estudo também desvelou um série de violências que os professores sofrem por se 

posicionar político-pedagogicamente que foram categoricamente evidenciadas nas falas dos 

entrevistados que referenciaram alguns tipos como: agressões físicas e morais, humilhação, 

perseguição, controle, assédios, intimidação, perseguições políticas, isolamento, punições 

administrativas e interpessoais.  

A partir do que se evidenciou neste estudo, mesmo com tanta violência e superando 

condições históricas adversas os professores conseguem resistir. Mirando a realidade destes 

profissionais da educação pública em Goiás, na qual, a história recente demonstrou que eles 

tiveram a capacidade de se articular, juntamente com os estudantes secundaristas, apesar de se 

organizarem em condições precárias de resistência, conseguiram vencer o projeto de 

privatização das escolas públicas no Estado, numa tentativa frustrada de entregá-las nas mãos 

do capital privado sob o nome de organizações sociais. Ao olhar por essa via, ascende-se uma 
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chama de esperança. Mesmo nos relatos mais simplórios do cotidiano escolar, os docentes 

afirmaram criar meios de combater a dura realidade em que vivem, isso já é uma mínima 

demonstração de que existe uma saída.  

E o mais importante é que diante de toda a violência que eles relataram sofrer nas 

entrevistas, todos declararam enfaticamente que jamais abandonariam a luta pela educação, que 

não mudariam de profissão, que se sentem realizados enquanto professor. “Não me vejo fora 

de aula em momento algum, nem me vejo fora da luta!” (Pedro). “Esse mundo da educação é 

minha vida. Eu acredito muito no trabalho que eu faço [...]” (Ana). “Eu não vou parar de lutar!” 

(Joana). “É algo que faz parte da minha essência. Eu sou uma lutadora desde que eu nasci” 

(Maria). É essa força que nos faz acreditar que dias melhores virão. E a fórmula para resistir e 

virar o jogo, já foi dada por eles, é a união. Quando a classe trabalhadora, produtora de riqueza 

se une, não há rolo compressor que a esmague, pois ela se converte em rolo compressor. Por 

isso, nunca é tarde para dizer a célebre frase de maneira adaptada: “Professores de todos os 

países, uni-vos!”         
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Entrevistados 

 
Prezado professor/a, o senhor/a está sendo convidado(a) a participar da pesquisa de mestrado intitulada 

“TRABALHO E VIOLÊNCIA: POSSIBILIDADES E IMPLICAÇÕES NA SUBJETIVIDADE DO 

TRABALHADOR DOCENTE”. Os objetivos deste estudo consistem em compreender e relacionar o 
processo de perseguição que alguns docentes vêm sofrendo, no contexto atual, e suas possíveis 

implicações na formação da subjetividade destes trabalhadores.   

 

Caso você autorize, as entrevistas serão videogravadas para posterior análise. A participação não é 
obrigatória e, a qualquer momento o senhor/a senhora poderá desistir da participação e tal recusa não 

trará nenhum prejuízo.  

 
Ressaltamos que as imagens serão analisadas apenas pelo pesquisador e seu orientador e não serão, em 

hipótese alguma, veiculadas publicamente em nenhum momento durante ou após o término da pesquisa 

e nenhum/nenhuma docente terá seu nome ou qualquer outro dado pessoal revelado no relatório de 
pesquisa. A participação do senhor/a será muito importante para a realização desta pesquisa, que poderá 

contribuir para a melhoria das condições de trabalho nas escolas.  

 

O projeto de pesquisa está em processo de aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da UFG, ao qual deverá ser acrescentado o termo assinado pelo senhor/pela senhora para que 

possamos dar início às entrevistas que serão filmadas. Agradecemos imensamente sua autorização e nos 

colocamos à disposição, podendo inclusive nos telefonar a cobrar, para quaisquer outros 
esclarecimentos. 

 

 

Goiânia, 02 de abril de 2021. 
 

 

 
Prof. Sherry Max de Souza 
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Orientador 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA UFG – 3209-6215 
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Eu,________________________________________________________________________

__declaro que entendi como será a minha participação na pesquisa “TRABALHO E 

VIOLÊNCIA: POSSIBILIDADES E IMPLICAÇÕES NA SUBJETIVIDADE DO TRABALHADOR 

DOCENTE”.  

Desta forma, autorizo as entrevistas que serão videogravadas pelo pesquisador Sherry Max de 

Souza.  

 

  

 

Goiânia-GO, __________ de_____________________ de 2021. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do entrevistado/a 
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