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RESUMO 
 
O objetivo deste texto é analisar as novas configurações que 
caracterizam o trabalho docente, vinculado à educação básica, 
considerando a interferência dos organismos internacionais, 
com destaque para o Banco Mundial que desempenhou e 
continua a desempenhar papel fundamental na formulação das 
políticas educacionais. Em suas orientações, destacam 
aquelas que, inseridas na dinâmica das reformas neoliberais, 
conferem novas formas de gestão e organização do trabalho 
docente, requisitando um novo perfil profissional. Para tal 
abordagem, busca-se estabelecer a interlocução com as 
recomendações expressas em documentos produzidos no 
âmbito dessa organização.  
 
Palavras-chave: Mundialização financeira do capital. Banco 
Mundial. Precarização do trabalho docente.  
 
ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to analyze the new parameters that 
characterize teaching, linked to basic education, considering 
interference of international organizations , especially the World 
Bank has played and continues to play a key role in the 
formulation of educational policies . In its guidelines, 
highlighting those inserted in the dynamics of neoliberal reforms 
, provide new forms of management and teaching environment , 
requiring a new professional profile. For this approach, we seek 
to establish a dialogue with the recommendations contained in 
the documents produced within that organization. 
 
Keywords: The globalization of finance capital. World Bank. 
Precarization of the teaching work. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde as últimas décadas do século XX, passando pela crise processada no 

início deste século, mais precisamente a partir de 2008, observa-se que as transformações 

operadas nos espaços laborativos vêm impondo novas exigências aos mais variados 

setores sociais e atividades do trabalho, envolvidas direta e indiretamente na produção, num 

processo que, a rigor, é marcado pela profunda depreciação do trabalho, bem como dos 

direitos sociais e trabalhistas. 

Nesse movimento complexo, amplia-se o contingente de trabalhadores que se 

submetem as formas mais precarizadas de trabalho, expressas nos contratos temporários, 

sem registro em carteira, sem estabilidade, marcado pela intensificação, aumento da 

produtividade e de resultados imediatos.  

Essa forma mais desregulamentada de trabalho, por ser desprovida de qualquer 

sistema de proteção social e segurança ao trabalhador, não afeta somente aqueles que 

estão fora do mercado formal, mesmo os que possuem vínculos estáveis são fortemente 

afetados pelas atuais tendências que regulam as relações de trabalho.  

Inserido nessa lógica, encontra-se o trabalho docente, que não ficou imune a 

essas transformações. Pode-se afirmar que a sociabilidade estabelecida na esfera do 

mercado anunciou novos parâmetros de organização do trabalho docente que, a exemplo 

de outras categorias profissionais, foram submetidos às determinações que conformam à 

exploração capitalista do trabalho, com o atual processo de reestruturação do setor 

produtivo e de redefinição das formas de intervenção do Estado. 

Nesse contexto delimita-se o trabalho docente como objeto de estudo e, como 

objetivo, a análise das recomendações expressas nos documentos das organizações 

internacionais, sobretudo aqueles produzidos pelo Banco Mundial, que conferem novas 

formas de gestão e organização do trabalho docente, requisitando um novo perfil ao 

trabalhador docente. 

Trata-se de uma abordagem de caráter teórico que se fundamenta na produção 

de autores que lançam luz para os que almejam realizar uma análise crítica da referida 

problemática. Para tal, busca-se ancoragem no método dialético, que permite compreender 

as metamorfoses do mundo social do trabalho como parte da totalidade histórica da vida 

material na qual se constitui e se reproduz. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Crise do capital e as tendências a precarização do trabalho 

 

Nas condições atuais de desenvolvimento do capitalismo, pode-se afirmar que 

as relações sociais fundadas na exploração do trabalho e no acirramento das desigualdades 

sociais assumem traços mais regressivos nesta fase contemporânea. O trabalho e a 

satisfação das necessidades sociais são cada vez mais relegados em favor de um novo 

cenário econômico marcado pela valorização do capital financeiro. 

Movida pela natureza contraditória, inerente a esse modo de produção, os traços 

constitutivos da crise capitalista, desde as últimas décadas do século XX, têm, segundo 

Braz (2012), maior duração e se refratam em períodos mais curtos, alternado períodos de 

crescimento, crise e recessão. É assim, que se verifica o “novo” cenário de crise 

evidenciado em 2008, com a crise do setor imobiliário, que inicialmente se manifestou nos 

Estados Unidos, avançando para outros países da Europa a partir de 2011, com 

manifestações e protestos em todo o globo.  

Referindo-se aos traços mais evidentes da crise de acumulação do capital, 

Mészáros (2009, p. 65) salienta que a crise não se reduz a uma questão política, a crise é 

estrutural, envolve a totalidade das instituições capitalistas de controle social. De acordo 

com o autor, o “[...] crescimento e expansão são necessidades imanentes ao sistema de 

produção capitalista, e quando os limites locais são atingidos não resta outra saída a não 

ser reajustar violentamente a relação dominante de forças”.  

Em outras palavras, o capitalismo reencontrou sua capacidade de exprimir os 

interesses de classe sobre os quais está assentado, recriando novas estratégias para 

garantir sua reprodução e a manutenção de seu domínio. 

Tomando-se por base essas premissas, entende-se que o trabalho, na 

sociedade moderna, expressa uma configuração modelada nos limites da ordem econômica 

do capital, onde o maior êxito da produção depende, em grande parte, da implementação de 

novas formas de gerência e de contratos de trabalho regidos pelo não cumprimento dos 

direitos sociais. Assim, o aumento do setor informal e dos contratos terceirizados não 

representa uma anomalia do mercado, apenas traduz suas estratégias para elevar os lucros 

da produção industrial, impondo mecanismos mais flexíveis que permitam combinar, 

conforme salienta Antunes (2007), a “era da informatização”, implementada pelo avanço 
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tecnocientífico, com a “época da informalização”, em que as formas de precarização do 

trabalho são ilimitadas. 

Como elemento vinculado à categoria trabalho, em sua forma abstrata, a 

precariedade e a precarização expressam as condições sócio-históricas de reprodução do 

capital, que, nas últimas décadas do século XX, com o novo modelo de reorganização do 

capital, assumem uma forma mais ofensiva, principalmente com a retomada do pensamento 

neoliberal que prega o desmantelamento da legislação social e de políticas voltadas à 

defesa e proteção social do trabalhador. 

Contribuindo com o debate, Mony e Druck (2007) assinalam que a 

terceirização/subcontratação é um elemento central no processo de flexibilização e 

precarização do trabalho, porque viabiliza condições, quase sem limites, para que o capital 

possa ter mais liberdade para gerir e dominar a força de trabalho. Os autores preconizam 

que a liberdade do patronato em demitir ou adotar estratégias precárias de contratação 

encontra respaldo, por um lado, no âmbito do mercado e em suas leis que “impõem” aos 

capitalistas a busca constante de novas formas de competitividade; e, por outro, no apoio do 

Estado, por intermédio dos governos que aplicam as políticas de cunho neoliberal, 

promovendo reformas trabalhistas e desregulamentando ainda mais o uso da força de 

trabalho. 

Consoante com esse entendimento, Alves (2007) acrescenta que a 

compreensão da nova precariedade e precarização do trabalho não podem prescindir da 

importância que o Estado neoliberal exerce nesse contexto, pois de acordo com o autor, ele 

é complemento orgânico da reprodução social do capital e elemento político constitutivo da 

lógica de precarização do trabalho, que se impõem para a manutenção das margens de 

lucro. Netto e Braz (2007, p. 218) resumem bem esta questão, ao afirmarem que:  

 

Todas as transformações implementadas pelo capital têm como objetivo 
reverter a queda da taxa de lucro e criar condições renovadas para a 
exploração da força de trabalho. Compreende-se, pois, que os ônus de todas elas 

recaiam fortemente sobre os trabalhadores – da redução salarial [...] à precarização 
do emprego (grifos dos autores). 

 

Tomando-se por base essas premissas, entende-se que a precarização das 

formas de organização do trabalho traduz as condições sócio-históricas atuais de 

reprodução do capital, fundamentado em uma organização mais complexa e flexível, 

substancial ao novo padrão de acumulação, no qual a força de trabalho, apesar de 

necessária ao capital, é por ela mesma desvalorizada e colocada em condições para que 

possa ser explorada ao máximo. Marx (1985, p. 301) já afirmava em seus escritos que 
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O capital não se preocupa com a duração da vida da força de trabalho. Interessa-lhe 
exclusivamente o máximo de força de trabalho que pode ser posta em atividade. 
Atinge esse objetivo encurtando a duração da força de trabalho, como um agricultor 
voraz que consegue uma grande produção exaurindo a terra de sua fertilidade. 

 

Ao analisar as atuais configurações do trabalho e da produção, percebe-se que 

é na forma do trabalho precário, desprovido de garantias e proteção social ao trabalhador, 

que o capital se faz atuante no seu modo de produção, exercendo o maior controle da força 

de trabalho e extraindo dela o máximo possível de valor, não importando se as condições 

são inseguras ao trabalhador, ou se este terá ou não acesso aos rendimentos e cobertura 

social. Importa ao capital oferecer ganhos mínimos e incentivar os atributos individuais para 

obter as qualificações demandadas pelo mercado.  

Pode-se afirmar que o Estado neoliberal atuou fortemente a favor dos interesses 

do capital, desmantelando as relações de trabalho e criando as condições favoráveis para 

que o capital encontrasse cada vez menos impedimentos a sua expansão. Tanto nos países 

centrais quanto nos periféricos, ao observar as particularidades: econômica, política, social e 

cultural de cada país, a assimilação dos parâmetros neoliberais repercutiu nas condições de 

trabalho e vida dos trabalhadores, impondo os requisitos exigidos pela reestruturação em 

curso.  

Como expressão dessas novas configurações gestadas pelo capital financeiro, a 

sociabilidade estabelecida na esfera do mercado anunciou novos parâmetros de 

organização do trabalho docente que, a exemplo de outras categorias profissionais, foram 

submetidos às determinações que conformam à exploração capitalista do trabalho. É assim 

que, tanto no contexto nacional quanto internacional, os trabalhadores docentes, como parte 

do grande contingente de trabalhadores, estão submetidos às contradições e a um sistema 

que preconiza o capital, colocando o trabalho humano como elemento de segunda ordem, 

embora imprescindível para a reprodução das relações capitalistas. 

Na compreensão dessas novas dimensões estabelecidas ao trabalho, na qual se 

incluem também as exigências atuais requisitadas ao trabalho docente, é pertinente 

examinar o papel desempenhado pelos organismos internacionais que, em suas 

recomendações políticas e ideológicas, apontam orientações gerais em relação à política 

educacional e ao trabalho docente no Brasil. 

 

     2.2   As recomendações do BANCO MUNDIAL ao trabalho docente no Brasil nos 

anos de 1990 

 

Na dinâmica de reorganização capitalista, verificou-se que as orientações para a 

implementação das políticas neoliberais foi um dos pontos centrais de atuação das 
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organizações internacionais de financiamento, como: Banco Mundial, CEPAL e UNESCO, 

para garantir as relações econômicas de produção. Por meio dessas políticas, tais 

organizações passaram a propalar uma nova regulação social, destinada a reduzir os 

gastos públicos e controlá-los a partir do modelo gerencial, pautado nos parâmetros de 

qualidade nas escolhas individuais. 

Nesse contexto, o Estado desempenhou um papel protagonista, visto que, 

atrelado à reconfiguração de suas funções, impulsionou mudanças nas relações de 

trabalho, e atuou fortemente no desmantelamento das políticas sociais, suprimindo os 

direitos e aprofundando as precárias condições de vida da maioria da população. No 

campo educacional, as principais orientações aos países periféricos foram conduzidas no 

sentido de adequar o sistema de ensino às orientações de reforma do Estado, fazendo da 

educação um campo auxiliar frente aos desafios colocados ao desenvolvimento da 

economia mundial (HADDAD, 2003). 

Autores, como: Oliveira (2000, 2007, 2008), Krawczyk (2008), Fonseca (1998, 

2000), entre outros, vêm se dedicando a essa discussão, aprofundando os conhecimentos 

acerca da influência desses ajustes no campo das políticas educacionais no Brasil e nos 

demais países da América Latina. 

São estudos e produções teóricas que articulam a natureza e os vários aspectos 

das reformas educacionais às determinações mundiais da reorganização capitalista e 

apontam que as medidas implementadas por tais reformas, expressivas nos anos de 

1990, ressoam ainda hoje no contexto educacional, requerendo atenção diante das 

orientações políticas e ideológicas que a cada tempo são renovadas, mantendo sob o 

argumento de uma suposta modernização e melhoria da qualidade de ensino, o sentido 

de submeter às políticas sociais às necessidades da lógica econômica, tão preservada 

pelo pensamento neoliberal. 

Se o modelo produtivo impõe-se mediante bases mais flexíveis para atender às 

necessidades de eficiência e racionalidade do mercado, os programas de ajustes 

estruturais, dentre eles o da educação, explicitam novas tendências que traduzem essa 

lógica, ou seja, propagam novas regulações, submetendo as várias dimensões do sistema 

de ensino ao modelo gerencial destinado a elevar o padrão competitivo, eficiente e 

produtivo da educação. 

Para compreender as determinações das reformas educacionais no Brasil, bem 

como as repercussões na conformação do trabalho docente, delimitou-se, no 

encaminhamento metodológico dessa análise, o papel desempenhado pelas organizações 

internacionais. Destacam-se, aqui, as recomendações formuladas nos documentos 

produzidos pelo Banco Mundial, cuja atuação na área educacional se fez notar pelo seu 
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caráter de órgão financiador e pelas orientações políticas contempladas em documentos 

produzidos com o intuito de difundir seus princípios e obter consensos diante dos novos 

padrões de regulação econômica e social. 

Para manter e ampliar as metas de crescimento econômico a partir dos anos de 

1970, sob o mandato de Robert NacNamara (1968-1891), o BM passou a financiar projetos 

destinados ao controle da pobreza nos países periféricos. Nos estudos desenvolvidos pela 

agência, entendeu-se que o crescimento era necessário, porém insuficiente para reduzir a 

pobreza, sendo assim, a medida adotada foi considerar que algumas dimensões sociais 

fossem incluídas na assistência financeira (TORRES, 2000; FONSECA, 1998).  

Destaca-se que tal iniciativa esteve voltada menos à questão de reduzir a 

exclusão social nos países periféricos e mais à implementação de estratégias destinadas a 

remediar os possíveis conflitos sociais que pudessem ameaçar o setor econômico dos 

países centrais. A ideia consistia em amenizar a pobreza e garantir a segurança da 

sociedade capitalista. Sobre esta questão, Oliveira (2006) assinala que, em razão da 

incompatibilidade entre crescimento econômico e satisfação das necessidades básicas, o 

BM foi “obrigado” a direcionar uma atenção maior à área social. O autor salienta que 

 

[...] o que de fato está em questão é a segurança de um projeto econômico de cunho 
universal. Mudam-se as estratégias, reformulam-se as práticas, reconstroem-se os 
discursos, mas a essência do projeto de subordinação das economias em 
desenvolvimento aos interesses do capital internacional continua inalterada 
(OLIVEIRA, 2006, p. 55). 

 

Isso denota que os projetos sociais financiados pelo BM mantinham uma estreita 

funcionalidade aos interesses hegemônicos do capital. O financiamento e a implementação 

de tais projetos dependiam do cumprimento de determinadas condicionalidades, que, 

associadas a um viés econômico, propunham encontrar, na “melhoria” das necessidades 

sociais, o complemento indispensável à mobilidade social e à ampliação dos níveis 

econômicos dos países periféricos. 

Nas palavras de Coraggio (2000b), as proposições formuladas pelo BM de 

considerar a educação como uma via para o desenvolvimento tinham como pressuposto 

básico o investimento em capital humano. Nos documentos, o Banco evidenciava essa 

questão e afirmava que a educação seria um elemento necessário para que o indivíduo 

adquirisse as habilidades, competências e atitudes necessárias para aumentar sua renda e, 

por conseguinte, alavancar o crescimento econômico do país. 

Deve-se ressaltar que a centralidade atribuída à educação, sobretudo à 

educação primária, já se fazia presente na política de créditos do BM desde o início da 

década de 1980, por considerá-la a mais adequada para assegurar a maioria da população 
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um ensino mínimo sem muito dispêndio financeiro e suficiente para cumprir com as novas 

diretrizes de estabilização econômica, anunciadas pelo BM (FONSECA, 2000). 

Entretanto foi nos anos de 1990 que se propagou um amplo movimento 

destinado a implementar a política educacional nos países periféricos. Era propalada a 

importância de definir os compromissos para o alcance das metas de uma “educação para 

todos” e de estabelecer consensos sobre a importância de os países promoverem reformas 

no sistema de ensino, tendo em vista a suposta melhoria do desempenho educacional. 

Nesse processo, encontram-se os compromissos assumidos na Conferência 

Mundial Sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em março de 

1990, promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial, cuja 

preocupação central foi assegurar uma educação básica de qualidade nos países mais 

pobres e populosos do globo, como forma de superar as disparidades educacionais e 

reduzir as desigualdades. 

Como fruto dessa Conferência, foi aprovada a Declaração Mundial Sobre 

Educação Para Todos e, juntamente com esse documento, o Plano de Ação para Satisfazer 

as Necessidades Básicas de Aprendizagem, com uma série de recomendações para 

assegurar satisfatoriamente os níveis de qualidade da educação, reconhecida como fator 

imprescindível para resolver os problemas sociais que afetavam os países signatários.  

Nos documentos formulados pelo Banco Mundial, a implementação de 

mudanças na política educacional dos países periféricos passou a ser um dos temas 

prioritários na definição da agenda política das agências, incluindo também novos 

parâmetros racionais de orientação aos profissionais docentes, articulados aos paradigmas 

de modernidade requisitados pela produção capitalista. 

 Shiroma, Moraes e Evangelista (2004) destacam que, durante os anos de 1990, 

a agência adotou as conclusões da Conferência Internacional de Educação para Todos e, a 

partir dela, formulou suas diretrizes políticas para as décadas subsequentes, produzindo 

diversos documentos, entre os quais se destaca o documento Prioridades y Estrategias para 

la Educación, publicado em 1995. Nele, o Banco Mundial ratificou o ponto central de sua 

política, qual seja, reduzir a intervenção do Estado no financiamento da educação, e 

reafirmou os argumentos sobre a prioridade de se investir na educação básica, considerada 

como aquela que traz um maior retorno em comparação com outros níveis de ensino. 

Portanto, subsumida aos princípios econômicos, esse nível de educação passou a 

compreender “[...] o desenvolvimento de atitudes necessárias para desempenhar-se no local 

de trabalho” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 15-16). 
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No documento, o BM centraliza suas propostas educacionais com base nas 

tendências econômicas, enfatizando a relação custo/benefício, calculada com base nas 

taxas de rendimento escolar. Pautado nessa lógica, Coraggio (2000a, p. 102) destaca que: 

 

[...] o Banco estabeleceu uma correlação entre sistema educativo e sistema de 
mercado, entre escola e empresa, entre pais e consumidores de serviços, entre 
relações pedagógicas e relações de insumo-produto, entre aprendizagem e produto, 
esquecendo aspectos essenciais próprios da realidade educativa. 

 

A prioridade dos empréstimos foi direcionada a um conjunto de insumos 

educacionais, considerados, na ótica do BM, determinantes para elevar a qualidade e o 

rendimento escolar dos países periféricos. Assim, biblioteca, livros e equipamentos foram 

valorizados em detrimento da formação e dos salários dos professores, aliás, estes 

profissionais, incluindo suas condições de vida e de trabalho, não receberam a devida atenção 

nas propostas formuladas pelas agências (FONSECA, 1998). Análise semelhante é feita por 

Bruno (1997, p. 42), ao considerar que, na perspectiva do Banco, o investimento em recursos 

humanos, a exemplo da capacitação e melhoria das condições de trabalho dos professores, 

poderia ocasionar uma valorização social destes profissionais, fortalecendo suas 

reivindicações e gerando, com isso, um processo inflacionário.  

Isso explica, em grande parte, o fato de as propostas encaminhadas à educação 

terem sido definidas, tanto no âmbito local como mundial, por economistas que raramente 

estiveram à frente de uma classe e de um grupo de alunos para lidar com os campos sobre 

os quais se pronunciavam e decidiam (TORRES, 2000). Essas propostas foram assumidas 

de forma verticalizada pelos professores, que ficaram encarregados de executar o 

receituário das políticas e programas elaborados pelos intelectuais do BM, denotando uma 

total ausência e desvalorização do professorado na discussão, definição e tomada de 

decisões relacionadas à política educacional. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na mediação com o cenário internacional, verificou-se que as orientações do 

Banco Mundia aos países endividados, incluindo o Brasil, foram difundidas no sentido de 

legitimar acordos na ampliação de novos espaços para atuação do capital. Ter um Estado 

atuante na concretização dos interesses econômicos e na ampliação de novos espaços para 

atuação do capital foi o grande mote dos acordos consensuados, os quais, por sua vez, 

resultaram no crescimento do desemprego e das condições de vulnerabilidade de um amplo 

contingente da população. 
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No âmbito da educação e do trabalho docente, essas orientações foram 

pensadas sob um enfoque essencialmente econômico, contrapondo os princípios de 

universalidade a uma educação pautada nos critérios seletivos e na eficiência obtida com o 

mínimo de investimento. 

No limite das políticas educacionais que conciliam a produtividade com a 

restrição do gasto público, o Banco Mundial priorizou a capacitação em serviço e 

recomendou que a questão salarial fosse condicionada ao desempenho dos alunos. Além 

disso, passou a questionar o fato de que o aumento salarial e o número de alunos por sala 

pudessem resultar em melhoria da qualidade do ensino, utilizando, como argumento, a 

suposta afirmativa de que a qualidade das instalações escolares e o material didático 

exerceriam um impacto maior sobre a qualidade de ensino se comparado com o aumento 

salarial dos professores (TORRES, 2000; HADDAD, 2008). 

No âmbito das políticas preconizadas pelo Banco, pode-se considerar, em 

síntese, que o trabalho docente é compreendido como um elemento importante para a 

melhoria da qualidade educacional, porém com impacto menos efetivo se comparado a 

outros insumos. Dentro da lógica econômica, o professor é visto como mais um insumo no 

conjunto daqueles que intervêm na escolaridade e, assim como são prescritos os 

investimentos básicos na educação, delimitam-se também, no horizonte do trabalho 

docente, as recomendações que devem sustentar o novo paradigma capitalista, apoiado na 

flexibilidade do trabalho e na suposta valorização, associado ao esforço individual em 

cumprir com as propostas de reformas educacionais em nível nacional e internacional. 

Na conjuntura dos desafios impostos ao mundo do trabalho, apreender e 

interpretar esses elementos, como parte da configuração do trabalho docente na 

contemporaneidade, são fundamentais para que os principais atores, aqui em específico, os 

trabalhadores docentes, possam atuar coletivamente na construção de condições concretas 

ante as novas formas que submetem o trabalho às relações precarizadas, inerente aos 

interesses de acumulação crescente do capital. 
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