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RESUMO 
 
O texto evidencia as prescrições dos Organismos 
Internacionais e a relação com o trabalho docente. Trata-se de 
um estudo bibliográfico com bases na literatura de autores 
como Oliveira (2004; 2009), Maués (2005; 2009); Hypólito 
(2008) Evangelista et al,. (2007), Leher (2007) e documentos 
do Banco Mundial (1995; 2008). Os resultados apontam a 
existência de prescrições do Banco Mundial, incorporadas nas 
reformais educacionais em voga no Brasil que irão tomar corpo 
na escola, favorecendo processos de desvalorização 
profissional, intensificação e precarização, e também 
implicando na identidade, assim como na profissionalização 
docente, impactando sobre este trabalho.  
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ABSTRACT 
 
It stresses the requirements of international organizations and 
the relationship with the teaching. This is a bibliographic study 
with bases in the literature of authors such as Oliveira (2004; 
2009), Maués (2005; 2009); Hypólito (2008) Evangelista et al,. 
(2007), Leher (2007) and World Bank documents (1995; 2008). 
The results indicate the existence of prescriptions of the World 
Bank, incorporated in educational reformais in vogue in Brazil 
that will take shape in school, favoring professional devaluation 
processes, intensification and precariousness, and also 
implying the identity as well as in teacher professionalization, 
impacting on this work. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo concerne à natureza do trabalho e à identidade docente as reformas 

trouxeram novas exigências para o sistema escolar, e os professores, em geral, foram 

considerados os principais responsáveis pelo desempenho dos alunos, da escola e do 

sistema, foram responsabilizados pelo êxito ou insucesso dos programas governamentais 

(OLIVEIRA, 2005). Com as novas exigências vieram também à sobrecarga de funções 

alheias à tradicional tarefa de ensino que, segundo Duarte (2011), ao assumir outras 

funções que não as suas, os docentes se deparam com situações as quais ele não está 

preparado para lidar, o que por sua vez, gera tensões e dilemas, que exigirão do professor, 

improvisações, respostas rápidas e competências diversas que, muitas vezes, ele não esta 

habilitado. Maués (2005) evidencia que as implicações das reformas educacionais sobre o 

trabalho docente foram inúmeras e promoveram profundas repercussões sobre estes 

profissionais principalmente no que concerne a regulação e controle do seu trabalho, o que 

modificou também a natureza e organização do trabalho docente refletindo-se no seu 

ambiente de trabalho, no seu status profissional e também na sua remuneração.  

 

2. O BANCO MUNDIAL E AS PRESCRIÇÕES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NOS 

GOVERNOS DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 

 

Desde os anos de 1970, 1980 e, com mais intensidade, os anos de 1990, os 

países latino-americanos vêm sofrendo constantes ajustes em suas economias, decorrentes 

da crise financeira internacional. Este fato favoreceu o endividamento destes países, os 

quais, como agravos, passaram a sofrer influências dos organismos internacionais, como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM) e outros que passaram a 

assumir o papel de negociadores das dívidas. Algumas condicionalidades foram 

estabelecidas por esses organismos, tanto nos planos econômico e financeiro, quanto no 

político e ideológico, baseado no modelo neoliberal, cujas características principais estão 

voltadas para a mínima participação do Estado na economia, privatização e a plena defesa 

dos princípios do capitalismo como modelo de sociedade (ANTUNES, 2006). Os organismos 

internacionais passaram a orientar os rumos das políticas econômicas e sociais, o que 

afetou os países em desenvolvimento, em nome da globalização e da ideologia neoliberal. 

De acordo com Tommasi (2000), esses organismos têm como foco a representação dos 

interesses do sistema econômico mundial, submetendo os países subdesenvolvidos a 



 
 

 

                  

aceitarem um modelo de política de ajuste de suas dívidas e investimento público 

condizendo com o modelo de desenvolvimento e de modernização ambicionado pelos 

países desenvolvidos. Os ajustes estruturais propostos para os países - aqui nos deteremos 

ao Brasil - foram articulados com as reformas macroeconômicas, assumidas timidamente no 

governo de Fernando Collor de Melo, com aceleração no Governo de Fernando Henrique 

Cardoso e marcada pelo continuísmo nos governos de Lula da Silva. Os pontos articulados 

das reformas estruturais tiveram como características comuns entre os países à abertura 

comercial e financeira, a reestruturação produtiva, os ajustes fiscais e, principalmente, a 

racionalização dos programas de investimento ao setor público (BOMFIM, 2012). O Banco 

Mundial (BM), como principal articulador e financiador das reformas, impôs 

condicionalidades para os empréstimos necessários. Dentre elas encontram-se as reformas 

na educação, consideradas pelo BM estratégicas para o desenvolvimento do país. Deste 

ponto de vista, as reformas educacionais estiveram e estão embasadas ainda na visão de 

que a promoção de escolarização mínima para a população estimularia o desenvolvimento 

do país, garantindo a entrada no mercado, de maneira mais competitiva e forte, ao mesmo 

tempo em que integra o país a outras economias. 

As políticas educacionais brasileiras nunca estiveram soltas ou foram 

concebidas em um movimento interno de suas instituições, mas nasceram de fora, ou seja, 

de outras instâncias, principalmente sob a forte influência dos países de maior 

desenvolvimento econômico. A presença das agências multilaterais, principalmente do BM 

na área educacional, tem relação com as determinações econômicas, cuja lógica está na 

reprodução do capital e é considerada como “um braço das reformas mais gerais do Estado 

na lógica neoliberal” (HADDAD, 2008, p.11). Foi na Educação Básica, compreendida pela 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio que os organismos internacionais 

focaram suas maiores prescrições. As prescrições, como a universalização do Ensino 

Fundamental, foram acordadas em dois eventos até hoje considerados importantes para a 

educação. Esta importância se dá, principalmente pelo fato de reafirmarem-na como um 

direito a todos e, ao mesmo tempo causarem impacto nos direcionamentos das políticas 

educacionais, a saber: a Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na 

Tailândia, em 1990, por ocasião das comemorações do Ano Internacional da Alfabetização; 

e pela Cúpula Mundial de Educação para Todos, em Dakar, em 2000. Estes eventos tiveram 

como patrocinadores as Organizações das Nações Unidas para a Educação (UNESCO), o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial (BM). De acordo com Silva et al., (2008), as 

metas originadas dessas conferências foram abrangentes e focalizaram a Educação Básica, 



 
 

 

                  

a inclusão da Educação de Jovens e Adultos, a questão de gênero e a dimensão da 

qualidade da educação.  

O papel do BM nas deliberações das políticas educacionais para os países em 

desenvolvimento foi determinante. Um dos documentos importantes para a compreensão da 

educação no âmbito do desenvolvimento econômico é o relatório “Prioridade e Estratégia 

para a Educação” (BANCO MUNDIAL, 1995), em que sustenta as propostas de Jomtien 

(1990), acrescido de proposições que assinalam a preocupação do Banco com o Ensino 

Fundamental. Esta preocupação encontra razões na forte visão economicista, perpassada 

pelo conjunto de atribuições que se direcionam a escola, e parte do princípio de que a 

educação necessitaria rearticular-se ao sistema produtivo. Quando o Banco enfatiza a 

importância da educação para o desenvolvimento econômico e a diminuição da pobreza 

focaliza a alfabetização dos trabalhadores, não somente como aquisição da leitura e escrita, 

a fim de elevar o desempenho no trabalho, mas torná-lo mais receptivo às mudanças do 

mercado de trabalho, como também dotá-los de uma mínima educação geral, aqui incluídos 

os conhecimentos de linguagens, ciências e matemática, que o possibilitem adequar-se às 

crescentes transformações nos processos produtivos. No entanto, as coisas não são tão 

simples como aparentam. Com relação ao processo de alfabetização, principalmente aquele 

pertinente à aquisição de conceitos matemáticos e linguísticos, eles estão relacionados na 

ênfase à concepção funcional de habilidade da leitura e escrita, visando responder às 

demandas sociais (SOARES, 2010). 

Para Altmann (2002), a preocupação do BM no desenvolvimento humano por 

meio da educação para os mais pobres está em fazer com que esta camada da população 

excluída do trabalho possa ter maiores oportunidades, amenizando, assim, os riscos de 

eclosão de atritos sociais. Leher (1999), ao analisar a participação do Banco Mundial nos 

direcionamentos das políticas educacionais principalmente em países subdesenvolvidos, 

afirma que o BM assume o papel de “Ministério Mundial da Educação” e está preocupado 

com o binômio “pobreza e segurança”, com o discurso de que a promoção de educação 

seria capaz de reduzir a pobreza, as desigualdades sociais e, assim, garantir a segurança 

desses países. 

Ao direcionar a formação apenas para que o indivíduo possa atender às 

exigências do mercado, passa-se a incutir uma aprendizagem de valores associados ao 

individualismo, à competição, ao desenvolvimento de competências com as quais os 

mesmos correspondam àquilo que se deseja, como comportamentos, no interior das 

empresas, enfatizando o que Teixeira (1998), destacou como as competências cognitivas e 

habilidades comportamentais às quais a formação do trabalhador terá que adequar-se. A 

concepção sobre a função da educação em que o conhecimento é valorizado como modo 



 
 

 

                  

de aquisição de competências, não esconde que as razões desse investimento não estão 

limitadas à preocupação com o nível de pobreza em países subdesenvolvidos, mas sim em 

controlar as tensões locais, provocadas pelos agravamentos nos níveis de exclusões sociais 

(LEHER 2007). A educação, assim, serviria como recurso paliativo e, ao mesmo tempo, de 

controle. Por isso, o investimento, nos anos iniciais do Ensino Fundamental é basilar para a 

difusão na crença de que a educação é redentora, ao mesmo tempo em que projeta 

futuramente, mais cliente-consumidores de outros níveis de ensino, principalmente o do 

Ensino Superior, em que insistentemente o BM propõe a privatização. No relatório do Banco 

Mundial (Prioridades y Estratégias para la Educación - 1995) são destacadas seis diretrizes 

para as reformas nos países com sérios problemas de desenvolvimento econômico e com 

altos índices de analfabetismo. Elas, mesmo após dezenove anos de sua elaboração, 

continuam centrais nas políticas educacionais colocadas em prática no Brasil, porque 

refletem nos programas que o governo federal propõe para os sistemas de educação no 

país. São elas: prioridade à educação; atenção ao rendimento; eficiência no investimento 

público na educação básica; atenção à equidade; aumento da participação das famílias no 

sistema de ensino; capacidade das instituições para permitir uma combinação flexível de 

insumos educacionais (BANCO MUNDIAL 1995).  

Tomando como eixo norteador as diretrizes acima citadas na educação básica, 

as reformas foram pautadas nas dimensões: administrativa, financeira e pedagógica. De 

maneira geral, na dimensão administrativa e financeira, a descentralização de recursos e o 

processo de municipalização da educação, além da própria configuração da gestão, nas 

perspectivas da flexibilização, eficácia, eficiência e autonomia consistiram na tônica das 

reformas educacionais propaladas pelo BM. A descentralização da administração proposta 

pelo governo federal e os entes federados, dando maior autonomia aos sistemas de ensino 

e à escola, impôs, no entanto, padrões de desempenho escolar, ao mesmo tempo em que 

incentivava maior envolvimento com a comunidade. Nos aspectos pedagógicos, a ênfase 

está situada nas reformas curriculares e nas avaliações dos alunos. Este dois pontos são 

cruciais para entender como as mudanças nas políticas educacionais foram e continuam a 

ser determinantes para a compreensão das mudanças do papel da escola e do trabalho 

docente.  

No documento intitulado “Atingindo uma educação de nível mundial no Brasil: 

próximos passos”, o Banco Mundial faz elogios ao salto que o país obteve na educação, 

através de políticas como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica (Saeb), a criação da política de Bolsa Família, no intuito de garantir a 

permanência das crianças de baixa renda na escola, assim como a promulgação da Lei de 



 
 

 

                  

Diretrizes e Bases da Educação – 9.394/96. Entretanto, mesmo com a ampliação do acesso 

ao Ensino Fundamental, a preocupação volta-se para o baixo nível de aprendizagem, o que 

tem levado as secretarias municipais de educação a adotarem duas estratégias para o 

combate à baixa qualidade de ensino neste nível: intervenções preventivas, para expandir 

os serviços de atendimento à primeira infância (Educação Infantil) das famílias de baixa 

renda, e intervenção corretivas, que seriam programas de tutoria particular para a 

aceleração de aprendizagem, além de fortalecer atendimento às crianças com necessidades 

especiais. 

Para o BM, a ineficiência das políticas educacionais no Brasil relaciona-se não 

mais ao acesso à educação, mas ao rendimento escolar dos estudantes. De acordo com o 

relatório, a baixa qualidade na aprendizagem é decorrente das estratégias inadequadas, da 

cultura da repetência, da falta de eficiência na gestão e dos gastos, dentre outros fatores. 

Ainda segundo ele, os gastos com a educação não estariam produzindo os resultados 

esperados por três razões: investimento maior na Educação Superior em detrimento do 

Ensino Fundamental; altas taxas de repetência; e aumento de gastos com salários de 

professores, não refletindo em qualidade de aprendizagem dos alunos. Neste último caso, 

existe falta de pesquisa em custo-efetividade que oriente os investimentos e as políticas na 

área, sem contar ainda com a corrupção e má administração dos fundos, o que implica 

diretamente na má qualidade do ensino (BANCO MUNDIAL, 2008). O BM volta a enfatizar a 

ineficiência da gestão pública em cumprir as metas propostas, a partir de uma visão 

pragmática e quantitativa da educação. Por outro lado, o nível adotado para comparar a 

qualidade da educação de países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE como França e Reino Unido e o Brasil, por exemplo, 

são totalmente dissonantes da realidade histórica, social e econômica brasileira que, por si 

só, já se torna um problema para a situação educacional do país. Entende-se que não se 

trata apenas de gestão, mas de uma base estrutural na qual a organização da educação 

brasileira encontra-se erigida e, ao mesmo tempo, o contexto social e econômico que a 

população vivencia. Ademais, o programa de Bolsa Família não é suficiente para garantir a 

efetividade da aprendizagem, visto que este é um processo muito mais complexo, ao passo 

que os recursos não são suficientes, uma vez que as condições econômicas geradoras de 

exclusões sociais permanecem. Nas análises sobre as políticas para o Ensino Fundamental, 

não se pode deixar de considerar como elas contribuem para a formação de um novo perfil 

de trabalhador docente. Decerto, já não é possível considerar o trabalho docente 

desarticulado de todo um arranjo engendrado nas políticas educacionais, sendo ele 

instrumento importante para a efetivação das práticas educacionais. É, portanto, deste modo 

que modificações têm sido imputadas ao trabalho docente nos últimos vinte anos, sob a 



 
 

 

                  

égide das reformas educacionais dentro do modelo orquestrado pelo Banco Mundial, que 

centraliza e o responsabiliza pela situação em que se encontra a educação no país.  

Nos anos 2000, as reformas educacionais sob o governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva, de acordo com Oliveira (2009), centraram suas ações nas políticas sociais para os 

setores mais pobres da população. De acordo com Leher (2007), o primeiro período do 

mandato de Lula foi marcado mais como uma continuidade das políticas educacionais do 

que de novas políticas para esta área. Talvez isso possa se justificar devido aos ajustes 

acertados no governo anterior, como o acordo de Metas Educação para Todos, no qual 160 

países, entre eles o Brasil, firmaram compromisso no fórum Mundial de Educação em 

Dakar, no ano 2000, em cumprir uma série de metas propostas pela Organização das 

Nações Unidas e UNESCO até 2015, o que, de certa forma, comprometeu o governo. 

Pode-se inferir que a marca do continuísmo do governo Lula para a área 

educacional se dá também em virtude das fortes determinações oriundas dos acordos 

realizados com os organismos internacionais. Isso representou poucos avanços para a área 

educacional, permanecendo e aumentando as políticas focalizadas e o estreitamento entre 

público e privado, medidas que eram muito criticadas no governo anterior pelo próprio 

Partido dos Trabalhadores, gerando uma incoerência política muito grande. O modelo de 

gestão preconizado no governo FHC teve como ponto mais emblemático a ênfase na 

parceria público-privado, retomada com mais força no governo de Lula, na forma de 

“Organização Não-Governamental (ONG), Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), sindicatos” (OLIVEIRA, 2009, p. 198). Estas parcerias, analisadas por 

Oliveira (2009), indicaram que o programa desenvolvido pelo governo federal representou 

parcerias privadas com os municípios e escolas e, assim, foi consolidando um novo modelo 

de políticas públicas e sociais, tendo forte influência na gestão dos sistemas de ensino.  

Um dos pontos mais emblemáticos na política educacional é o da avaliação, isto 

porque a forma como ela é assumida pelo sistema, de modelo padronizado, quantitativo, 

foge às particularidades das diversas regiões do país. O Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica – SAEB - na atualidade abarca todas as etapas de ensino, com exceção 

da Educação Infantil. A avaliação é padronizada e organizada pelo Instituto de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Sobre os processos de avaliação, eles 

iniciaram nos anos de 1990, com a criação do Sistema Nacional da Educação Básica 

(SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Cursos 

(PROVÃO), este último destinado aos alunos do Ensino Superior. A intensificação da 

avaliação da educação no Brasil deu-se com mais vigor nos anos 2000. As demais etapas 

de ensino passaram a ser avaliadas por meio de testes padronizados, em larga escala, 

abrangendo todas as regiões do país. Em 2007, por meio do decreto 6.094, foi instituído o 



 
 

 

                  

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que passou a ser o principal 

indicador dos resultados do processo de ensino-aprendizagem.  Em se tratando do uso das 

avaliações, de acordo com a concepção de regulação nas políticas educacionais, Barroso 

vê nesse tipo de avaliação “[...] um predomínio de uma racionalidade instrumental e 

mercantil que tende a sobrevalorizar indicadores e resultados acadêmicos sem levar em 

consideração a especificidade dos contextos e dos processos educativos” (2005, p.26). 

A regulação na educação, de acordo com Maroy, é atravessada por múltiplos 

fatores, sendo em um primeiro momento “institucional e política” (2011, p. 22), o que 

significa concebê-la como um arranjo, “definido, promovido ou autorizado pelo Estado” 

(Idem). Por sua vez, para Barroso, seria o modo como as autoridades públicas (neste caso, 

o Estado e sua administração) “exercem a coordenação, o controle e influencia sobre o 

sistema educativo, orientando através de normas actores sociais e seus resultados” (2006, 

p. 50). Por outro lado, a avaliação tem sido um mecanismo utilizado também para estreitar 

os laços e parcerias entre o setor público e o privado, em consonância com uma 

racionalidade técnica que estabelece estratégias de ação no intuito de atender às 

recomendações do Banco Mundial, como dito anteriormente. Nela se busca especial 

atenção aos resultados da qualidade de ensino que, neste caso, tem a ver com o 

desempenho cognitivo dos alunos e os fluxos de aprovação, reprovação e evasão. Para tal, 

buscam-se “novos modelos de gestão” baseados nas parceiras entre a esfera pública e a 

privada, ou no terceiro setor (PERONI, 2010), com intuito de proporcionar melhoria da 

qualidade de ensino. Exemplos dessas parcerias são os Institutos Ayrton Senna e o Grupo 

de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação - GEMPA, os quais realizam 

consultorias com as secretarias municipais de educação em vários estados do Brasil. 

No Pará, por exemplo, na cidade de Altamira, Santos (2010) identificou um 

conjunto de dificuldades decorrentes desses convênios. Além da não participação dos 

docentes na definição das parceiras, há também a existência de intensificação do trabalho e 

de um rigoroso controle sobre os docentes, além das demasiadas exigências e 

responsabilidades. Essas entidades passaram a assumir com destaque o Programa de 

Correção de Fluxo, no qual a partir dele emergiu o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa. As ações do Pacto, visto como um conjunto integrado de ações, materiais e 

referências curriculares e pedagógicas a serem disponibilizados pelo Ministério da 

Educação - MEC para alfabetização e o letramento, têm como eixo estruturante a formação 

continuada dos alfabetizadores. Com isto, o Pacto tem como princípio de ação: os materiais 

didáticos e literatura, a avaliação, a formação continuada de professores alfabetizadores e a 

gestão, controle e mobilização social. Atualmente, o GEMPA acompanha o programa “Pacto 

pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC” lançado pelo governo Federal. Diante das 



 
 

 

                  

mudanças no cenário das políticas educacionais, o trabalho docente sofre os efeitos das 

orientações que nortearam as reformas e passa a figurar como central para a materialização 

da mesma no chão da escola, como se verá na próxima seção. 

 

3. A (DES) PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE, (DES) VALORIZAÇÃO SALARIAL, A 

PRECARIZAÇÃO E A INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO.  

 

 

A pesquisa “Boas práticas e Desempenho dos alunos na Prova Brasil: 

Identificando casos bem sucedidos nas redes municipais de ensino” realizadas pelo BM, 

dispõe sobre a remuneração e a qualidade da educação: 

Mas, a remuneração não é a única maneira de expressar reconhecimento. Em 
certas cidades, a educação é intrinsecamente valorizada, independente de aumentar 
ou não a capacidade do indivíduo de encontrar trabalho bem remunerado no 
mercado. O mesmo ocorre com os agentes educacionais, que podem se dedicar 
totalmente ao seu ofício sem estarem principalmente motivados por sua 
remuneração, e sim pela realização do que consideram ser sua vocação (BANCO 
MUNDIAL 2008, p. 71). 

 

Os “agentes educacionais” guiados por sua “vocação” se realizam e conseguem 

ter bons desempenhos independentemente de sua remuneração. Esta afirmação expõe a 

tese do magistério como vocação e, assim, sustenta ser a docência uma espécie de 

atividade altruísta. Seria este o bom professor? Bom ou mau, o que ocorre na realidade é 

que o trabalhador docente está inserido em um turbilhão de situações, cuja centralidade 

esconde, de acordo com Bomfim (s/a p. 03),“tanto o lugar subordinado a ser assumido, pelo 

professor, como um leque de estratégias já implementadas (ou sendo gestadas) para 

enfraquecê-lo, como trabalhador”. Essas avalições, além de não refletirem a real situação do 

ensino brasileiro, trouxeram como consequências: processos de flexibilização, de 

intensificação de precarização do trabalho docente. 

Gasparini, Barreto & Assunção (2005) avaliam o contexto das políticas de 

educação para todos enfatizando a defasagem das condições de trabalho em relação às 

metas propostas e que foram efetivadas, que seguidas das novas funções e obrigações 

resultaram um sobre-esforço dos docentes para a execução de suas tarefas. Mesmo 

evidenciado que o sucesso da educação deve estar relacionado ao perfil docente. Segundo 

os autores, a administração escolar não fornece meios pedagógicos necessários para a 

realização das tarefas, cada vez mais complexas, portanto “[...] Os professores são 

compelidos a buscar, então, por seus próprios meios, formas de requalificação que se 

traduzem em aumento não reconhecido e não remunerado da jornada de trabalho” (idem, p. 

191). É diante deste contexto que Luz (2008) identifica a desvalorização profissional nas 



 
 

 

                  

redes públicas de ensino no qual os vencimentos iniciais estão cada vez menores, a 

prevalência de professores temporários, jornadas de trabalho cada vez mais pesadas e 

multiplicadas, ausência ou negligência por parte dos governos em assegurar os direitos dos 

trabalhadores da educação em ter uma carreira que viabilize sua valorização, dente outros 

problemas.  

As atuais políticas educacionais traduzidas, dentre outros, na valorização e 

crescente centralidade das avaliações externas, defendidas e propagadas pelo Governo, 

sob a tutela de Organismos Internacionais como o Banco Mundial, são tidas como 

importantes ferramentas para a aferição dos resultados esperados em relação ao 

atingimento das metas definidas para a educação básica no Brasil, impactando de forma 

significativa sobre o trabalho pedagógico e a profissão docente, inclusive repercutindo e 

desencadeando questionamentos no âmbito de sua profissionalização. A educação, 

especialmente de nível básico, assumiu um caráter fundamental para garantir da adesão 

social à nova conjuntura política, visando à efetivação do papel de regulação do Estado, 

fortalecendo a cultura do desempenho, incorrendo em grandes alterações no trabalho 

docente, cujas ações, dentre outros, passam a ser formuladas em função dos indicadores 

de desempenho, pautadas por uma maior preocupação com os resultados, pela política de 

descentralização e autonomia e com a exigência de cumprimento de metas e resultados.  

O trabalho do docente vem sofrendo profundas mudanças, tanto pelo ritmo 

acelerado das transformações ocorridas no mundo do trabalho como pela própria demanda 

do mercado, o que implica a afirmar que houve um crescimento em demasia das exigências 

em relação à sua qualificação e competência, repercutindo numa flexibilização, precarização 

e intensificação de suas atividades em virtude do crescimento do número de tarefas a serem 

realizadas. Oliveira (2004) analisa a precarização do trabalho docente e a instabilidade do 

emprego no magistério público relacionado à forma de contratos temporários de trabalho, às 

condições de trabalho do professor que envolve arrocho salarial, inadequação ou mesmo 

ausência, em alguns casos, de planos de cargos e salários, à perda de garantias 

trabalhistas e previdenciárias oriundas dos processos de Reforma do Aparelho de Estado, 

têm tornado cada vez mais agudo o quadro de instabilidade e à precariedade do emprego 

no magistério público.  

Segundo Maués (2005) a intensificação do trabalho é vista como essencial para 

a retomada do crescimento econômico (na lógica do neoliberalismo). Esta intensificação 

expressou-se no campo da regulação do trabalho com as contratações precárias, 

desvalorização salarial, ampliação da jornada de trabalho, dentre outros. Essas novas 

demandas para o trabalho do professor contribuíram para o processo de intensificação do 

trabalho docente. Dal Rosso (2008) define intensificação como sendo uma derivação do 



 
 

 

                  

processo de trabalho, pois se refere ao ato de trabalhar, se reporta ao trabalhador 

individualizado ou ao coletivo de trabalhadores, portanto, aos sujeitos do trabalho. Hypólito 

(2008) avalia que o processo de intensificação do trabalho não é atual e ainda permanece 

no cotidiano escolar, contudo este processo não é uniforme e homogêneo para todas as 

categorias de docentes, pois estabelece relação ao processo de mediação entre os 

professores e seus contextos, os diferentes ambientes de trabalho, as diferentes 

modalidades de trabalho e níveis de atuação, as relações de gênero, dentre outras.  

Neste contexto, o professor trabalha mais, faz tarefas administrativas que não 

lhe competem, as turmas são numerosas, ministram várias disciplinas, acumulando 

atividades o que implicam em precarização do seu trabalho remetendo a falta de condições 

de trabalho, salário defasado aspectos que vem trazendo repercussões na produção e nos 

resultados do trabalho dos docentes tanto da educação básica quanto do nível superior 

(MAUÉS 2007). Mancebo (2007, p. 469) enfatiza muito bem a relação desse “novo” cenário 

da educação na década de 1990 e o trabalho docente, no qual é duplamente atingido pela 

nova organização do Estado e pelas novas reformas educacionais implementadas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As reformas educacionais instituídas a partir das prescrições dos organismos 

Internacionais enfatizando a defasagem das condições de trabalho em relação às metas 

propostas e que foram efetivadas, que seguidas das novas funções e obrigações resultaram 

um sobre-esforço dos docentes para a execução de suas tarefas. Diante do que foi discutido 

aqui ficou evidente que a partir da nova organização do trabalho na escola o docente tem 

desempenhado suas atividades, tanto no sentido cobrado pela sociedade, de balizamento 

dos seus ensinamentos em sala de aula às atuais demandas do capitalismo, como nas suas 

condições de trabalho e, também, na exigência de níveis mais elevados de qualificação. O 

trabalho do docente vem sofrendo profundas mudanças, tanto pelo ritmo acelerado das 

transformações ocorridas no mundo do trabalho como pela própria demanda do mercado, o 

que implica a afirmar que houve um crescimento em demasia das exigências em relação à 

sua qualificação e competência, repercutindo numa flexibilização, precarização e 

intensificação de suas atividades em virtude do crescimento do número de tarefas a serem 

realizadas. E perante as condições inadequadas de trabalho bem como a desvalorização 

profissional e salarial que há a necessidade de que se discutam as possibilidades de 

resgate da valorização docente diante das atuais condições de trabalho docente, baixa 

atratividade em razão dos níveis de remuneração e das expectativas oferecidas dentro do 



 
 

 

                  

ambiente de labor, algo que inevitavelmente repercuti na carreira docente. Nesta conjuntura 

de modificações, o papel dos Organismos Internacionais e suas prescrições, principalmente 

para o Ensino Fundamental são relevantes para as reformas educacionais e os impactos no 

trabalho docente. 
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