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RESUMO 
Resumo:  Este  artigo  pretende  discorrer  sobre  os  períodos  das  décadas  de  1960  a  1990,  levantando 
reflexões acerca das reformas educacionais e os  impactos para o trabalho docente. O arcabouço teórico 
deste trabalho concentra‐se nas obras de Lombardi (2008), Rodrigues (1964), Marx ( 2008), Harvey (1992), 
Oliveira  (2003),  Barreto  e  Leher  (2003), Haddad  (2008),  Silva,  Azzi  e  Bock  (2003),  Assunção  e Oliveira 
(2009), Gatti, Barreto e André (2011), Neves (2007). Partindo do pressuposto teórico dos autores citados a 
Educação Brasileira tem ocupado um lugar de destaque nas políticas públicas deste país, quando no final 
da década de 1950 e início da década de 1960, o processo de consolidação do projeto de desenvolvimento 
capitalista encontra‐se ameaçado, principalmente pela resistência das camadas populares, ocorre o golpe 
militar na perspectiva de garantir a consolidação do projeto desenvolvimentista. Durante o golpe militar a 
educação  sofreu  ataques  referentes  a  liberdade  do  processo  de  ensino,  assim,  o  Estado  à  serviço  do 
sistema capitalista, implementa leis, decretos, atos institucionais que legitimam a politica centralizadora e 
repressora  do  capital.  A  concepção  de  educação  volta‐se  para  a  lógica  do  mercado  e  para  o 
desenvolvimento econômico, contribuindo significativamente para a reprodução e acumulação capitalista. 
Para que o Estado assegure de  todas as  formas o projeto de desenvolvimento do  sistema  capitalista é 
necessário sua intervenção em todos os setores da sociedade, através do controle político exercido pelos 
seus aparelhos  ideológicos e  repressivos. Neste  sentido, o  sistema educacional  será  comprometido em 
desempenhar  papel  preponderante  na  produção  ou  reprodução  da  força  de  trabalho,  garantindo  o 
sucesso  do  desenvolvimento  econômico  e  social.    É  nesta  perspectiva  que  o  projeto  educacional  será 
diretamente atrelado as condições necessárias para a acumulação e reprodução do capital e a educação 
se  reduzirá  a  preparação  de  mão  de  obra  para  o  mercado,  limitando‐se  as  necessidades  do  setor 
produtivo.  Desta  forma,  adquire  caráter  totalmente  técnico,  não  possibilitando  uma  visão  política  da 
sociedade, sem autonomia deve reproduzir sem qualquer questionamento as tarefas determinadas pelos 
tecnocratas  representantes  do  governo.  Considerando  os  acordos  realizados  com  os  organismos 
internacionais, que prevalecem após as reformas de 1990, fazem com que o governo implemente políticas 
públicas  que  dê  conta  da  política  internacional  de  desenvolvimento  capitalista,  instituindo  novas 
demandas para a escola, reconfigurando o trabalho docente. 
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Resumo: Este artigo pretende discorrer sobre os períodos das décadas de 1960 a 1990, 
levantando reflexões acerca das reformas educacionais e os impactos para o trabalho docente. 
O arcabouço teórico deste trabalho concentra-se nas obras de Lombardi (2008), Rodrigues 
(1964), Marx ( 2008), Harvey (1992), Oliveira (2003), Barreto e Leher (2003), Haddad (2008), 
Silva, Azzi e Bock (2003), Assunção e Oliveira (2009), Gatti, Barreto e André (2011), Neves 
(2007). Partindo do pressuposto teórico dos autores citados a Educação Brasileira tem ocupado 
um lugar de destaque nas políticas públicas deste país, quando no final da década de 1950 e 
início da década de 1960, o processo de consolidação do projeto de desenvolvimento capitalista 
encontra-se ameaçado, principalmente pela resistência das camadas populares, ocorre o golpe 
militar na perspectiva de garantir a consolidação do projeto desenvolvimentista. Durante o 
golpe militar a educação sofreu ataques referentes a liberdade do processo de ensino, assim, o 
Estado à serviço do sistema capitalista, implementa leis, decretos, atos institucionais que 
legitimam a politica centralizadora e repressora do capital.  A concepção de educação volta-se 
para a lógica do mercado e para o desenvolvimento econômico, contribuindo significativamente 
para a reprodução e acumulação capitalista. Para que o Estado assegure de todas as formas o 
projeto de desenvolvimento do sistema capitalista é necessário sua intervenção em todos os 
setores da sociedade, através do controle político exercido pelos seus aparelhos ideológicos e 
repressivos. Neste sentido, o sistema educacional será comprometido em desempenhar papel 
preponderante na produção ou reprodução da força de trabalho, garantindo o sucesso do 
desenvolvimento econômico e social.  É nesta perspectiva que o projeto educacional será 
diretamente atrelado as condições necessárias para a acumulação e reprodução do capital e a 
educação se reduzirá a preparação de mão de obra para o mercado, limitando-se as necessidades 
do setor produtivo. Desta forma, adquire caráter totalmente técnico, não possibilitando uma 
visão política da sociedade, sem autonomia deve reproduzir sem qualquer questionamento as 
tarefas determinadas pelos tecnocratas representantes do governo. Considerando os acordos 
realizados com os organismos internacionais, que prevalecem após as reformas de 1990, fazem 
com que o governo implemente políticas públicas que dê conta da política internacional de 
desenvolvimento capitalista, instituindo novas demandas para a escola, reconfigurando o 
trabalho docente. 
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1827)”. Neste período Lombardi (2008) ressalta que no período de 1808 a 1822, tem como pano
 

de fundo as disputas colonialistas, motivadas pela conquista de novos mercados, ocorrendo a
 

 

1.   Introdução 
 

 
 

Este trabalho apresenta-se como um recorte que pretendemos discorrer sobre o 

desenvolvimento do processo educacional e as repercurções das reformas ocorridas nos anos 

1990 para o trabalho docente, levando em conta o sistema econômico mundial e o papel 

primordial do Estado brasileiro para o desenvolvimento capitalista. 

Falar sobre o papel que a educação desempenha uma sociedade capitalista como a nossa, 

tendo o Estado como seu principal aliado, requer inicialmente, mesmo que forma sucinta, uma 

contextualização o processo de desenvolvimento educacional aos longos dos anos, no qual a 

educação vai se constituindo em um campo de conflitos e contradições e cada período é 

marcado por questões políticas, econômica e sociais. 

Lombardi (2008) propõe uma periodização da Educação Brasileira, indo do geral para 

o particular, partindo de seus determinantes econômicos, sociais, políticos e ideológicos. Pois, 

compreende que a educação brasileira não pode ser entendida sem levar em conta as 

contradições que são inerentes a qualquer sociedade dividida em classes. Para tanto propõe uma 

periodização dividida em três grandes etapas de articulação contraditória da economia, da 

sociedade, da política e da educação no Brasil e em sua articulação com as transformações do 

mundo capitalista de produção. Sendo assim, estas etapas estarão divididas pelos grandes 

períodos que marcaram a organização econômica, política e educacional do país e subsequente 

serão subdivididos em períodos. O que chama a atenção na periodização de Lombardi é o 

continuo existente nos períodos, haja vista que os períodos não se encerram em uma 

determinada fase, mas sim a continuidade que irá decorrer ao longo do processo de 

transformações. 

A primeira etapa Lombardi (2008) vai a definir como “Portugal e Brasil no quadro de 

transição do feudalismo para o capitalismo”, que compreende o período de 1500 a 1827, sendo 

marcado por dois períodos. O primeiro corresponde “O sistema colonial português no Brasil e 

da vida e educação no Brasil do descobrimento à expulsão dos Jesuítas” (1500 -1759) e o 

segundo “A crise no antigo regime em Portugal e suas consequências para o Brasil (1759- 



O Estado é um dos principais instrumentos do capital para garantir sua existência, assim
 

como também desempenha primordial papel na reconfiguração da base produtiva, garantindo

 

 

transferência da corte portuguesa para o Brasil, levando a adoção de medidas diferenciadas para 

a educação. 

A segunda etapa denominada como “Capitalismo concorrencial, consolidação da forma 

burguesa de trabalho e passagem da economia colonial à economia mercantil-escravista”, sendo 

compreendida com único período (1822-1889). 

A terceira e última etapa proposta por Lombardi (2008) define-se como “Passagem do 

capitalismo concorrencial para o monopolista: Transformações na economia, na política, na 

sociedade e na educação. Esta etapa divide-se em quatro períodos. O período correspondente a 

1889 a 1930, denomina-se “A primeira República, as escolas graduadas e o ideário do 

Iluminismo republicano. A partir de 1930 a 1964, tem como marco a “Regulamentação nacional 

e o ideário renovador”. De 1964 a 1984, sendo o sexto período da periodização, proposto por 

Lombardi (2008), é então denominado de “Golpe militar, adequação nacional à 

internacionalização capitalista” e o último período a partir de 1984, corresponde “as 

transformações históricas e a inserção do Brasil na Nova Ordem Mundial: Educação e transição 

democrática. 

Conforme a periodização proposta por Lombardi (2008), podemos perceber que a 

política educacional em nosso país está atrelada aos interesses do desenvolvimento econômico. 

Neste contexto o Estado será o principal responsável em instaurar as reformas educacionais no 

país, para garantir a reprodução do sistema capitalista, sendo a educação o meio favorável para 

essa reprodução. 

Desta forma neste trabalho destacaremos sobre o papel que o Estado desempenha neste 

contexto, a atuação dos organismos internacionais mediante a implantação das reformas 

educacionais no Brasil e as repercussões que estas reformas têm trazido para o trabalho docente. 

 
 

2.   O estado e o desenvolvimento capitalista. 
 

 
 

Ao pensar no papel do Estado Rossi (1943) postula que este é um instrumento da classe 

dominante que através de seu aparato jurídico-representativo e também ideológico manterá sua 

hegemonia. Nesta perspectiva o Estado cria mecanismos que melhor convir para a garantir a 

reprodução das relações sociais e de poder, assim a intervenção do Estado no processo da 

reprodução do sistema capitalista pode se dar direta ou indiretamente dependendo da 

necessidade conjuntural do momento. 



Quando  no final  da  década de 1950 e início da década de  1960,  o  processo de
 

consolidação do projeto de desenvolvimento capitalista encontra-se ameaçado, tanto pela ação

 

 

as condições necessárias para a reprodução e acumulação do capital. Não pretendemos aqui 

aprofundar a relação entre Estado e capital, entretanto, para entendermos o processo de sua 

atuação enquanto instrumento reprodutor da ideologia dominante faz-se necessário diferenciar 

como sua atuação em determinado momento da história também se reconfigura conforme a 

necessidade da reprodução do modo capitalista. Rodrigues (1984) afirma: 

Logo, do ponto de vista da intervenção do Estado; está será adequada ao pleno 
desenvolvimento do sistema na medida em que suas ações e iniciativas, seus projetos 
e programas, etc.., tiverem em vista a criação de condições favoráveis para a 
acumulação. Preenchidas tais condições e em função do grau de participação do 
Estado, o aparelho político poderá contar com o apoio do capital para o projeto de 
ampliação de desenvolvimento. (p. 35) 

 
O autor nos remete a reflexão que forma de intervenção do Estado se dará conforme as 

necessidades do capital, sendo que em determinada conjuntura para garantir tal 
desenvolvimento amplia suas responsabilidades, assumindo uma série de iniciativas que darão 
proteção e benefícios para o setor industrial e sua participação se torna cada vez mais 
participativa. 

No momento em que se inicia o desenvolvimento capitalista numa sociedade 
desenvolvida (capitalismo tardio) o Estado é impulsionado a intervir não apenas como 
orientador do processo, planejador e negociador externo, mas diretamente na 
produção, tanto pela necessidade de oferecer condições básicas de infra-estrutura para 
o desenvolvimento de empresa capitalista, como para apressar a acumulação inicial 
do capital, financiando projetos e capital, transferindo renda dos setores, não 
privilegiados do sistema, estimulando a produção, disciplinando o trabalho, 
promovendo a formação de recursos humanos, etc. Tendo, por seu lado de se 
apresentar como Estado acima de interesses de classes, o Estado é compelido 
igualmente a facilitar às classes subalternas a obtenção das condições básicas de 
sobrevivência, inclusive procurando estabelecer níveis de relação harmônica entre o 
capital e o trabalho. (Rodrigues, 1984, p. 37). 

 

 
 

A crise que se instaurou na década de 1930 uma diversidade de alternativas foi adotada 

pelos diferentes países capitalistas para chegar aos arranjos que garantisse o capital superar sua 

incapacidade de regulamentar sua própria reprodução. O capitalismo conseguiu de certa forma, 

em um longo período de pós-guerra até 1973, conter essa instabilidade com a intervenção do 

Estado alcançando um estável crescimento econômico, através de um surto de expansões 

internacionalista. 
 

Mas o crescimento fenomenal da expansão de pós-guerra dependeu de uma série de 
compromissos e reposicionamentos por parte dos principais atores dos processos de 
desenvolvimento capitalista. O Estado teve de assumir novos (keynesianos) papéis e 
construir novos poderes institucionais; o capital corporativo teve de ajustar as velas 
em certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha da lucratividade segura, e 
o trabalho organizado teve de assumir novos papéis e funções relativos ao 
desempenho nos mercados de trabalho e nos processos de produção. (HARVEY, 
1992, p. 125) 



na condução deste fica cada vez mais significativa. Dentre as condições financeiras, políticas, 

 

do Estado, como pela resistência das camadas populares, e a classe dominante que almejava 

por mudanças na economia, onde estas pudessem garantir maior segurança em sua estabilidade 

financeira, ocorre o golpe militar na perspectiva de garantir a consolidação do projeto 

desenvolvimentista. Entretanto o golpe militar, não traz nenhum avanço significativo no que 

diz respeitos ao processo de industrialização, há apenas uma retomada do projeto de 

desenvolvimento econômico da década de 30. 

Conforme Rodrigues (1984) assinala: 
 

... o período pós 64, enquanto momento de ordenamento econômico e social, não 
autônomo nem mesmo original, representa um momento de reordenação política, com 
o objetivo de subordinar a totalidade da sociedade brasileira e parâmetros do projeto 
de desenvolvimento capitalista assumido no Brasil após 1930, e talvez com maior 
clareza após 1937. (p. 12) 

 
 

Porém, no período pós 64 com a retomada do processo de desenvolvimento do sistema 

capitalista, haverá uma reestruturação da ação do Estado e de seus aparelhos tecnoburocráticos, 

assumindo o principal papel de agente deste processo, criando e oferendo as condições 

privilegiadas para a reprodução e acumulação do capital. 

Assim o Estado assume a responsabilidade em implementar políticas públicas que venha 

atender as demandas do capital, garantindo sua acumulação e reprodução. Essas políticas 

desenvolvem-se nos setores vitais para o crescimento da produção, como transportes, rodovias, 

dentre outros e; do consumo de massa. Harvey (1992) destaca o grande controle exercido sobre 

os trabalhadores, as organizações sindicais foram cada vez mais sendo cooptadas, 

burocratizadas, freando as resistências do sistema fordista de produção, referindo-se a crises da 

década de 1970, Hervey (1992) afirma que: 

 
O Estado, por sua vez, assumia uma variedade de obrigações. Na medida em que a 
produção de massa, que envolvia pesados investimento em capital fixo, requeria 
condições de demanda relativamente estáveis para ser lucrativa, o Estado se esforçava 
por controlar ciclos econômicos com uma combinação apropriada de políticas fiscais 
e monetárias no período pós-guerra... Os governos também buscavam fornecer um 
forte complemento ao salário social com gastos de seguridade social, assistência 
médica, educação, habitação. Etc. Além disso, o poder estatal era exercido direta ou 
indiretamente sobre os acordos salariais e os direitos dos trabalhadores na produção” 
(p. 129) 
Joga o Estado dessa forma, todo o seu peso na coordenação e sustentação do projeto 
de desenvolvimento delineado segundo as exigências da expansão da economia 
capitalista, modernizando e internacionalizando a produção, canalizando recursos de 
capitais físicos, social e humano, e se apresenta, ao mesmo tempo, ante a sociedade 
como agente dos interesses nacionais. (RODRIGUES, 1984, p. 27) 

 

Sendo o Estado o guardião do projeto capitalista e devido seu alto nível de 

comprometimento se torna indispensável para garantir o sucesso do projeto e sua participação 



 

 

sociais e ideológicas que serão asseguradas pelo Estado, a política de segurança do capital, será 

uma medida que garantirá através dos aparelhos do Estado, a consolidação deste Projeto 

(RODRIGUES, 1984). 

A doutrina de segurança será desenvolvida com o discurso da necessidade de garantir a 

ordem social para o bom desenvolvimento do país, sendo assim a ordem social esperada é 

aquela que possibilite o desenvolvimento capitalista, entretanto: 

A segurança não é apenas a militar, não é apenas a segurança do Estado. A segurança 
é a condição necessária para o desenvolvimento nacional. Logo, ao Estado cabe agir 
não apenas à nível do capital, mas também a nível social, criando e desenvolvendo 
condições de manutenção da ordem e da paz interna, a fim de que não seja 
comprometido o progresso (RODRIGUES, 1984, p. 106) 

 

Para que o Estado assegure de todas as formas o projeto de desenvolvimento do sistema 

capitalista é necessário sua intervenção em todos os setores da sociedade, através do controle 

político exercido pelos através de seus aparelhos ideológicos e repressivos. Neste sentido, o 

sistema educacional será comprometido em desempenhar papel preponderante na produção ou 

reprodução da força de trabalho, garantindo o sucesso do desenvolvimento econômico e social. 

Fogaça (2003) afirma que desde os anos de 1970 o estado é direcionado a minimizar 

suas responsabilidades, principalmente no campo econômico, dando larga oportunidade á 

iniciativa privada. Abre-se então demasiadamente a defesa pela privatização, para garantir a 

reprodução e ao mesmo tempo a acumulação do capital. 

É nesta perspectiva que o projeto educacional será diretamente atrelado as condições 

necessárias para a acumulação e reprodução do capital. A adequação das escolas se fará 

mediantes reformas educacionais que teoricamente já vinham sendo construídos antes mesmo 

de 64. Portanto, a educação nesta perspectiva se reduzirá a preparação de mão de obra para o 

mercado, limitando-se as necessidades do setor produtivo. Desta forma, adquire caráter 

totalmente técnico, não possibilitando uma visão política da sociedade, sem autonomia deve 

reproduzir sem qualquer questionamento as tarefas determinadas pelos tecnocratas 

representantes do governo. De acordo com Rodrigues (1984): 

A escola deve, assim como todas as outras instituições da sociedade, exercer um papel 
fundamental no processo de desenvolvimento, ainda que não detenha o controle sobre 
seus instrumentos nem sobre seu produto. Transfere-se a responsabilidade de 
determinação de meios e fins ao corpo de tecnocratas do Estado, detentores da 
racionalidade da História. A escola tem por função executar. Integra a divisão do 
trabalho. Assim como o trabalhador, que opera máquinas e equipamentos, ela tem por 
função executar tarefas designados pelos técnicos e planejadores, verdadeiros 
detentores do controle do processo. (p.122) 

 

É neste contexto que, a partir dos objetivos econômicos que ocorrerão as reformas 

educacionais no 1º, 2º e 3º graus. O decreto nº 62.937 de 02 de julho de 1968, que institui o 

grupo de trabalho que estudará a reforma universitária, deixa claro quais os princípios básicos 



 

 

aos   quais   o   grupo  deve  trabalhar,   sendo   estes   expressos   no  Plano   Estratégico  de 
 

Desenvolvimento. 
 

A partir da década de 1980, o Estado opera com intensidade as reformas educacionais 

para assegurar que o ensino possa responder as demandas do mercado internacional e assim 

através das determinações dos organismos internacionais implementa as devidas reformas. 

 
 

3.   As reformas educacionais sob a lógica dos organismos internacionais 
 

 
 

De acordo com Haddad (2008) com o intuito de disciplinar a atuação dos países por 

meio de acordos, tratados e políticas de regulação e intervenção em 1944 após a guerra mundial, 

em Bretton Woods, Estados Unidos criou-se o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), sendo o primeiro tendo como princípio auxiliar na reconstrução e 

desenvolvimento dos países pós-guerra e o segundo supervisionar o sistema monetário 

internacional e garantir a estabilidade do sistema cambial, oferecendo-lhes programas de 

assistência econômica, voltados para a política de industrialização e inserindo no sistema 

comercial internacional, mesmo que de forma subordinada. 

Esses programas são realizados através de empréstimos oferecidos pelo Banco Mundial, 

que ao longo do tempo, os países ficam cada vez mais endividados e concomitantemente mais 

dependentes destes organismos. Pois, no momento dos empréstimos estes países são obrigados 

a aceitarem os acordos e as condições impostas por estes organismos. 

Ao fechar um acordo com o FMI, os países tomadores de empréstimos são obrigados 
a assumir uma série de responsabilidades.... Uma vez realizado o acordo, os 
empréstimos advindos dos bancos de desenvolvimento para as diversas áreas 
(educação, saúde, transportes, infraestrutura, etc.) seguem as linhas principais das 
condicionalidades estabelecidas em termos de reformas econômicas, e quase sempre 
seus conteúdos são preponderantemente definidos pela lógica econômica. 
(HADDAD, 2008, p. 8). 

 

Devido ao grande endividamento destes países, na década de 80, o BM assumirá um 

papel de relevância, no que diz respeito a renegociação e a garantia do pagamento das dívidas 

externas, na reestruturação e abertura das economias dos países endividados, assim como nas 

instituições de condicionalidades para a renovação de empréstimos. 

Silva, Azzi e Bock (2008) afirmam que: 
 

Tais condicionalidades entrecruzam exigências vinculadas aos projetos específicos 
em negociação com o Banco a outras referentes aos programas de ajuste estrutural, 
que podem até mesmo atingir as políticas internas dos países e promover mudanças 
na sua legislação. (p. 18) 

 

Na lógica dessas condicionalidades serão promovidas por estes organismos 

internacionais encontros e conferências que resultarão em documentos oficiais sob as medidas 



 

 

que os países deverão cumprir nos prazos determinados. Um dos principais documentos 

internacionais que vai influenciar a política educacional no Brasil é a Declaração Mundial de 

Educação para Todos, como resultado da Conferência Mundial de Educação para Todos 

realizada em Jomtien na Tailândia, em 1990, promovida pela UNESCO. Esta Conferência 

delineou as reformas ocorridas na América Latina, incluindo o Brasil, tendo como foco central 

a expansão da educação básica (OLIVEIRA, 2003). 

A Declaração Mundial de Educação para Todos, que fornece um plano de ação para 

satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem, a partir das políticas gerenciadas pelos 

organismos internacionais que abarca os eixos centrais que os países, incluindo o Brasil, devem 

adotar como medidas institucionais, constituindo-se as bases dos planos decenais de educação, 

para alcançar as metas determinadas nesta conferência, com o discurso da redução da pobreza 

e das desigualdades sociais. 

Em seu artigo 3 “Universalizar o acesso à educação e promover a equidade” a 

Declaração preconiza a expansão da educação básica, a qual deve ser proporcionada a todas as 

crianças, jovens e adultos, garantindo sua qualidade, para tanto é necessário tomar medidas 

efetivas para reduzir suas desigualdades (MEC, 1993). 

Para maior eficácia na implementação destas politicas se estabelece uma integração das 

políticas do Banco Mundial com outras esferas financeiras, como o FMI e Organização Mundial 

do Comércio (OMC), visando pressionar cada vez mais os países endividados, dentre eles, o 

Brasil, a aprofundarem a liberalização do comércio de bens e serviços, como o caso da 

educação. 

Silva, Azzi e Bock, (2008) se referindo a Oxfam4: 
 

Todos os países que assinam empréstimos do Banco automaticamente recebem um 
requerimento de que aceitem cada condicionalidade vinculada àquele acordo, tanto 
pelo Banco como pelo FMI, (isto é), (…) apesar de o Banco e o Fundo 
desempenharem papéis diferentes, não se pode ter um sem ter o outro (…). Estudos 
já estipularam que os projetos financiados pelo Banco Mundial trazem uma média de 
114 condicionalidades, se forem computadas a do FMI que são automaticamente 
vinculadas a eles (P. 20) 

 
Essas condicionalidades requerem um alto índice de dependência dos países 

endividados, assumindo, portanto, as exigências impostas por estes organismos, interferindo 

em sua política interna provocando mudanças estruturais, assim como mudanças em sua 

legislação (SILVA, AZZI E BOCK, 2008). 
 
 
 
4  Oxfam, abreviatura de Oxford Committee for Famine Relief (Comitê de Oxford para Alívio da Fome), criado 
para discutir os impactos da Segunda Guerra Mundial e buscar soluções para o fornecimento de alimentos, 
principalmente para crianças e mulheres, dos países prejudicados pelo confronto. Ver mais em 
http://www.oxfam.org.br/oxfam_no_mundo 



 

 

Em relação às políticas educacionais, Neves (2007) alerta que ao analisarmos as 

políticas educacionais brasileiras é importante levar em consideração ainda alguns aspectos 

referentes a especificidades, como o fato do nosso país não ser produtor de ciência e de 

tecnologia de ponta, de ter uma herança escravista, assim como a concentração de riquezas e 

renda, o que faz aprofundar as desigualdades sociais. 

A educação escolar passa a ter, na perspectiva da burguesia brasileira, como 
finalidades principais: contribuir para aumentar a produtividade e a competitividade 
empresariais, em especial dos setores monopolistas da economia, principais difusores, 
em âmbito nacional, do novo paradigma produtivo e, concomitantemente, conformar 
a força de trabalho potencial e/ou efetiva à sociedade neoliberal (Neves, 2007, p. 212) 

 
É notório conforme a posição dos autores mencionados, a interferência dos organismos 

internacionais nos direcionamentos da política educacional em nosso país. Assim nas décadas 

de 1980 e 1990 alguns eventos a nível internacional são realizados e no Brasil se promulga leis 

que vão garantir a legalidade e oficialidade desta política. 

No Brasil três anos após a realização da Conferencia o Ministério da Educação tendo 

em vista o compromisso assumido, internacionalmente, de elaborar o Plano Decenal de 

Educação para Todos, institui a Portaria nº 489 de 18 de março de 1993 que cria a Comissão 

Especial para elaborar o Plano Decenal de Educação para Todos, para o período de 1993 a 2003, 

sob a coordenação da Secretaria de Educação Fundamental do Ministério. Sendo elaborado e 

aprovado,  tal  documento  expressa  o  compromisso  do  país  com  a  política  econômica 

internacional: 
 

Para que o País volte a se desenvolver, impõe-se um profundo ajustamento econômico 
e financeiro, que torne possível novo modo de inserção na ordem econômica 
internacional. Para tanto, serão necessárias profundas transformações estruturais, 
desconcentração espacial da economia e uma vigorosa redistribuição de renda e de 
riqueza. Tal processo gerará mudanças na composição e dinâmica das estruturas de 
emprego e das formas de organização da produção, o que requer alterações 
correspondentes nas estruturas e modalidades de aquisição e desenvolvimento das 
competências humanas. Serão necessários novos critérios de planejamento educativo 
e de relações entre escola e sociedade, capazes de gerar oportunidades educacionais 
mais amplas e diferenciadas para os vários segmentos da população (MEC, 1993, 
p.21). 

 

É perceptível o ajustamento da política educacional brasileira às determinações 

internacionais e diante da oficialidade busca justificar as mudanças no âmbito educacional, 

promovendo as reformas necessárias ao ajustamento. Em consonância com o documento da 

Conferência de Jomtien, o Plano Decenal promulga que a cooperação internacional é 

imprescindível para a universalização da educação básica, justificando a dificuldade, que o pais 

por si só, tem de superar, destacamos o que diz o documento a respeito: 

A cooperação internacional é uma fonte de contribuições de inegável alcance para a 
formulação e implementação de uma política de educação para todos. Os 
conhecimentos e tecnologias acumulados internacionalmente são imprescindíveis 



 

 

para ampliar os horizontes de concepção e inovação dos processos de ensino e de 
administração educacional, requeridos para superar os obstáculos que o País enfrenta 
para universalizar com qualidade a educação básica (MEC, 1993, p. 57). 

 

As reformas educacionais vão se constituindo no Brasil e passam a incorporar o 

cotidiano da escola através das diretrizes estabelecidas pelos organismos internacionais, as 

quais vão interferir diretamente no processo da organização do trabalho didático, assim como 

a restruturação do trabalho docente. 

 
 

4.   A repercussão das reformas educacionais no trabalho docente 
 

 
 

O Estado através das reformas educacionais garante as determinações exigidas pelos 

acordos com os organismos internacionais, mantendo controle das instituições educacionais e 

de quem nelas trabalham. Neste contexto os docentes sofrerão a desqualificação e 

desvalorização de sua profissionalização que vai resultar na falta de autonomia de seus 

trabalhos, conforme Oliveira (2003): 

Neste contexto a desqualificação sofrida pelos professores nos processos de reforma 
tendem a retirar deles a autonomia, entendida como condição de participar da 
concepção e organização de seu trabalho, aliada a desvalorização dos docentes – pela 
negação e desprezo pelo seu saber profissional – contribui para a sensação de mal- 
estar desses professores. (p.38) 

 
Mais adiante a autora destaca que essa nova reestruturação do trabalho do docente 

ampliará suas responsabilidades, no que diz respeito a participação no planejamento, projetos, 

currículo e avaliação. Assim um novo perfil de profissional é exigido, sendo também exigidas 

novas habilidades cognitivas e comportamentos, que serão redefinidos nos programas de 

formação, desta forma podemos perceber o quanto as reformas trazem consequências 

significativos ao trabalho docente, tendo em vista uma nova reestruturação da organização do 

trabalho escolar. 
 

Os trabalhadores docentes convencidos de que devem responder a essas exigências, 
diante da constatação de que a realidade deveria ser melhor, e não encontrando os 
meios necessários para por em prática exatamente o que acreditam que seja esperado 
deles quer pelo governo, pelos alunos, quer pelos pais, quer por seus pares, encontram- 
se diante de enorme insatisfação. (OLIVEIRA, 2003, p. 34) 

Barreto e Leher (2003) ao discutirem o trabalho docente e as reformas educacionais 

abordam sobre a flexibilização na educação e a existência de uma relação direta com a 

competitividade e mercado, sob a ótica dos organismos internacionais: 

Quanto maior a flexibilidade, maior a competitividade no mercado. Assim é possível 
aprender que trabalhadores flexíveis, isto é, sem direitos trabalhistas reduzem o “custo 
Brasil” e, portanto, aumenta a competividade internacional das empresas. (p. 39) 



 

 

Os autores se referem a flexibilização para explicar que esta mesma lógica se aplica a 

educação, pois em muitos países dentro dessa correlação entre flexibilização, competitividade 

e mercado, fez com que as reformas educacionais tivessem em seu bojo políticas de 

descentralização e municipalização. Afirma ainda que, como desafio a enfrentar pelas reformas 

diz respeito a flexibilização do trabalho docente. 

Por mais que os trabalhadores em educação tenham resistido em aceitar as 

determinações impostas pelo governo e pelos organismos internacionais, tendo em vista sua 

luta contra as reformas, os promotores destas manipulam através de estratégias, enfraquecendo 

material e simbolicamente os professores através de premiações aos melhores, avaliação de 

controle (SAEB, ENEM e Provão), assim como os acusam de corporativismo, desqualificando- 

os produzindo uma imagem negativa para a categoria. 

Nos documentos do Banco, os professores aparecem como obstáculos a serem 
removidos para viabilizar as reformas “requeridas” pelo País, em consonância com as 
recomendações desse organismo. É possível notar uma cuidadosa construção da 
imagem do professor: corporativista, desqualificado, obsessivo por reajustes salariais, 
descompromissado com a educação dos pobres, partidário de oposição etc. 
(BARRETO E LEHER, 2003 p. 48) 

 
Apesar do esvaziamento que as reformas trouxeram ao trabalho docente, quando suas 

determinações impõem, controlam e manipulam o trabalho escolar é possível ainda, afirmar 

que estes trabalhadores não se curvam a esses ditames e reagem na medida em que conseguem 

se organizar “A constituição de um Fórum unitário em defesa do ensino público, agregando 

entidades acadêmicas e sindicais constitui-se também em um marco organizativo” (BARRETO 

E LEHER, 2003 p. 56). 

O trabalho do professor, neste contexto de profundas mudanças sociais, econômicas, 

culturais e políticas que ocorrem em nossa sociedade, têm sofrido graves consequências no que 

diz respeito a valorização de sua carreira? Várias são as exigências que são impostas nesta 

dinâmica. Nesta perspectiva Gatti, Barreto e André (2011), nos apontam que as algumas 

condições de permeabilidade social na realidade atual, como as novas tecnologias, novas 

relações presentes nas famílias e nos grupos sociais, sendo que as crianças trazem estes 

conhecimentos para a escola, requer uma nova postura do professor, levantam dois fatores que 

merecem ser considerados, primeiro a diversidade de valores, atitudes e comportamentos e 

segundo a influência nos estudantes pelo modismo ou simbolismo criados. 

Os professores trabalham na confluência dessas contradições e simbolizações, o que 
caracteriza com mais ou menos intensidade uma situação tensional. Além disso, são 
instalados a compreender essas crianças e jovens, motivá-los, formá-los e ensiná-los. 
Cada vez mais, os professores trabalham em uma situação em que a distância entre a 
idealização da profissão e a realidade de trabalho tende a aumentar em razão da 
complexidade e da multiplicidade de tarefas que são chamados a cumprir nas escolas 
(Gatti, Barreto e André, 2011, p.25) 



 

 

Desta forma percebe-se que diante deste quadro de mudanças o trabalho dos professores 

tem exigido mais deste profissional, além daquilo que seria sua responsabilidade, ou seja, o 

ensino. Entretanto, essas exigências não trazem consigo as condições necessárias para o 

desenvolvimento dessas novas tarefas. Conforme as autoras. 

O cenário no qual os professores atuam e o foco e as suas formas de atuação têm 
demandado  complexidade crescente. A essa “complexificação” da condição docente 
aliam-se a precarização de suas condições de trabalho no contexto comparativo do 
exercício de outras profissões e as dificuldades de manter as condições favoráveis para 
autoestima e, em sua representação, criar estima social (Gatti, Barreto e André, 2011, 
p. 26). 

 
Mais adiante enfatizam: 

 

No que diz respeito à atuação dos professores na educação básica para a superação de 
condições produtoras de marginalização e exclusão dentro e fora das redes de ensino, 
seu papel, no intuito de oferecer às crianças e aos jovens, aprendizagens significativas 
para superar desvantagens sociais, sem dúvida, é importante. Porém, esse papel está 
atrelado às suas próprias condições sociais de trabalho, ai, incluídas suas 
características socioeconômicas e culturais, estrutura de carreira e salários, e sua 
formação básica e continuada (Gatti, Barreto e André, 2011, p.28) 

 
Essa cobrança de responsabilidade do professor pelos órgãos educacionais está expressa 

em documentos oficias como é o caso do PNE (Plano Nacional de Educação) 

Precisamos continuar ampliando progressivamente as médias do IDEB em cada 
escola, município, Distrito Federal, estado e União, tendo em vista o alcance das 
médias projetadas bienalmente para o País, como resultado da melhoria do fluxo 
escolar e, sobretudo, da aprendizagem dos estudantes, em conformidade com os 
padrões internacionais. Por essa razão. É de grande importância que os gestores 
educacionais e os professores busquem monitorar e acompanhar os resultados do 
IDEB, procurando implementar ações que incrementam a qualidade da aprendizagem 
(p.32). 

 
O Plano em suas entrelinhas coloca ao professor a responsabilidade pela qualidade da 

educação, as metas as quais se refere ao IDEB, cabe ao professor atingi-las, ou seja, o não 

alcance destas, recai o fracasso na figura do professor. Nesta perspectiva o professor sofre 

demasiada pressão quando seu trabalho é avaliado e se coloca sob sua responsabilidade a boa 

formação desses futuros profissionais. Sua atuação fica prejudicada ao perceber que muita das 

vezes não consegue mais se identificar com sua profissão. 

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO os professores, em suas 

atividades devem: acompanhar a produção da área educacional e cultural; planejar o curso, a 

disciplina e o projeto pedagógico; avaliar o processo de ensino-aprendizagem; preparar aulas e 

participar das atividades institucionais. Porém, a maior carga horária de trabalho deste 

profissional é dedicada a ministrar aulas teóricas e práticas (algumas vezes) em escolas da rede 

pública e privada (BRASIL, 2002). 



 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB/96 aprovada após a 

promulgação da Constituição de 1988, em seu capítulo V, mais especificamente os artigos 61 

ao 67, trata sobre o profissional da educação, os quais dão ênfase a sua formação. Entretanto, 

ao se referir questões como a valorização profissional, plano de carreira (art. 67), o piso salarial, 

não fixa nenhuma base, deixando a cargo dos governos estaduais e municipais (art. 67, Inciso 

III). Em relação ao tempo dedicado para estudos, planejamento e avaliação dos professores, 

essas atividades deverão estar incluídas na carga horária (art. 67, Inciso V) dos professores. 

Entretanto, essas atividades são realizadas fora dessa carga horária, pois 4 horas diárias são de 

efetivo exercício em sala de aula. Em relação as condições de trabalho (art. 67, inciso VI), não 

explicita quais são as condições mínimas para que o docente realize satisfatoriamente a sua 

atividade educacional. 

Gasparini, Barreto e Assunção (2004) em uma pesquisa documental realizada destacam 
 

que: 
 

 
 
As condições de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob as quais os docentes 
mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os objetivos 
da produção escolar podem gerar sobre-esforço ou hipersolicitação de suas funções 
psicofisiológicas. Se não há tempo para a recuperação, são desencadeados ou 
precipitados os sintomas clínicos que explicariam os índices de afastamento do 
trabalho por transtornos mentais (p. 192). 

 

Mediante a esses aspectos levantamos algumas questões que consideramos pertinentes 

ao analisar o trabalho docente: Diante de tantas responsabilidades impostas aos docentes e que 

cada dia só cresce, como podem realizá-las quando não são garantidas as condições objetivas? 

Como atuar nessa nova sociedade, para esse novo perfil de aluno, de escola? Como ser esse 

novo perfil de professor? 

Assunção e Oliveira (2009) nos relatam que as reformas educacionais desde a década 

de 1990 tem intensificado a universalização do ensino fundamental, as quais trazem como 

princípios orientadores a equidade social. As autoras afirmam que essas reformas, na busca pela 

equidade social, se desenvolverão com noção de dois aspectos que paradoxalmente formarão 

um movimento contrários, sendo estes a justiça social e a eficácia. A justiça social será 

evidenciada pela democratização do acesso à escola, entretanto, isso ocorrerá através da 

massificação do ensino, comprometendo a eficácia, que comprometerá o trabalho dos docentes, 

os quais serão cobrados para alcança-la. 

Neste contexto Assunção e Oliveira (2009) afirmam que haverá uma reconfiguração da 

organização escolar implicando em novas demandas para o trabalho docente, acarretando 

efeitos negativos à sua saúde. 



 

 

Essa reconfiguração da organização escolar tem implicado a emergência de novas 
funções e reorientação de obrigações e tarefas antes destinadas a tradicionais cargos 
e funções no interior do trabalho docente........ Efeitos negativos sobre a saúde do 
docente decorreriam dos fatores como a massificação da educação, a desregulação, a 
redefinição de tarefas, os quais, no entanto, seriam indicadores de ausência de 
definição sobre o que seria um “bom trabalho” e da fraqueza dos debates sobre estas 
questões (p. 352) 

 
Quando se trata da intensificação do trabalho, essa poderá ocorrer tanto pelo 

crescimento da produção sem alterações do efetivo, quanto pela diminuição do efetivo sem 

haver mudança na produção (ASSUNÇÂO e OLIVEIRA, 2009). Com essa afirmação, podemos 

concluir que a ampliação e o acesso ao ensino, não será necessariamente garantida as condições 

de trabalho para atender essa nova demanda. 

Conforme Assunção e Oliveira (2009) várias são as formas que podem ser identificadas 

na ocorrência da intensificação do trabalho, dentre as quais destaca que o professor quando 

estar em sala de aula além de ministrar o conteúdo deve dar conta também dos cuidados com a 

saúde dos alunos, preenchimento de formulários, registros de avaliação, quadro de frequência, 

dentre outros. Por conta dessa intensificação do trabalho, além da ação principal, vai exigir do 

docente não só habilidades e competências para dar conta das novas demandas, mas também 

esforço físico e mental desses profissionais. 

Assumir e responsabilizar-se pelos casos enumerados transforma a atividade docente. 
A carga de trabalho pelos enumerados é redobrada, tendo em vista a pressão temporal, 
pois são necessários investimentos não apenas para desenvolver planos de aula, mas 
também para elaborar ou garantir a interface com a comunidade ou os demais órgãos 
do sistema educacional (p. 358). 

 
Assim como Assunção e Oliveira (2009), Esteve (1999) afirma que este processo de 

transformações no ensino, trouxe modificações para o trabalho docente, como também o 

desgaste da imagem do professor, provocando uma relação de insatisfação do seu trabalho. 

Esteve (1999) ao discorrer sobre o mal-estar instalado no trabalho docente, afirma o 

quanto isso é danoso para o professor, contribuindo para efeitos negativos em sua 

personalidade, pois este encontra-se em situação de desgastes físicos e emocionais, 

prejudicando o desenvolvimento não só de sua atividade profissional como pessoal. 

O conceito de mal-estar docente para Esteve (1999) traduz uma realidade atual composta 

de diversos indicadores como insatisfação profissional, desinvestimento profissional, 

despersonalização, desejo de abandonar a docência, fadiga, ansiedade, estresse e um nível de 

maior gravidade, neurose, depressão e até exaustão. 

Na análise de Esteve (1999), o mal-estar deriva, sobretudo, das mudanças e exigências 

sobre o trabalho do professor posto que, anteriormente, essa profissão fora valorizada e 

respeitada e hoje atravessa uma crise e não oferece mais tantos estímulos e encantos. 



 

 

5.   Considerações finais 
 

 
 

A educação brasileira ao longo do tempo tem sofrido inúmeras mudanças que vai se 

constituindo conforme a demanda exigida pelo sistema vigente, ou seja o capitalismo. Os 

períodos demarcados pela História da educação brasileira, demonstram os diferentes interesses 

que as permeiam, logo são necessárias intervenções por parte da classe dominante, para garantir 

as demandas exigidas. 

Assim, o Estado assume total relevância no contexto da política global que determina 

através dos organismos internacionais as diretrizes para serem implementadas nos países 

subdesenvolvidos. As reformas educacionais são meios eficazes para implementar essa política 

e garantir o desenvolvimento seguro e eficaz do projeto capitalista. 

Entretanto, essas reformas trazem grande consequências para o trabalho docente, visto 

que, a demanda para garantir a reprodução do capital, faz com que a escola, assuma 

responsabilidade para garantir mão de obra necessária para o mercado. Assim, o trabalho 

docente é controlado através das metodologias adotadas pelo sistema de ensino, como as 

avaliações em larga escala. 

O trabalhador docente, não mais tem controle de seu trabalho e, de acordo com as novas 

demandas que exigem deste mais tempo, sobrecarrega-se de responsabilidades, tendo como 

uma das consequências: o adoecimento. 

Neste percurso as contradições inerentes a sociedade de classes se estabelece e os 

conflitos entre Estado e sociedade civil organizada se acirram. Nesta conjuntura não podemos 

desconsiderar que a concepção de educação a ser consolidada no contexto escolar está em 

disputa e somente com a efetiva participação da sociedade, se pode construir uma perspectiva 

de educação transformadora, participativa, democrática e politizadora. 
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