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INTRODUÇÃO
O trabalho docente na atualidade tem sido retomado como campo de estudos e pesquisas, sendo mais contemplados na investigação os aspectos referentes à formação profissional, aos saberes docentes, às práticas escolares. As condições de trabalho dos professores das redes públicas, as tensões e inquietações que pairam sobre a profissão estão a demandar um maior aprofundamento em pesquisas.
Os professores trabalham muitas vezes em uma estrutura de organização escolar nas redes públicas, que não permite um trabalho compartilhado com os colegas, não têm disponibilidade de tempo para dar aos alunos a atenção necessária, nem para pensar e refletir sobre o trabalho que realizam. Observa-se uma multiplicidade de funções, sendo os professores instados a desempenhar atribuições, para as quais, muitas vezes, não estão preparados. São também escassas as oportunidades de desenvolvimento profissional. As condições salariais os levam, na maior parte dos casos, a exercer outras funções, ou ampliar a jornada de trabalho, como forma de aumentar os seus rendimentos. 
As transformações, que têm ocorrido no processo de globalização econômica, provocam repercussões nas políticas públicas, e conduzem os países a se ajustarem, implementando medidas de contenção de despesas, reduzindo os investimentos na área social. Em um constante ajuste, as mudanças são realizadas com o propósito de racionalização e modernização dos serviços do Estado. São mudanças que implicam em redução de custos na área de pessoal, muitas delas. Na área educacional, são também implementadas reformas, em que a descentralização administrativa e financeira é característica. A participação dos sujeitos no processo educacional torna-se um pressuposto da gestão escolar, mas a definição das políticas públicas e o controle estão ainda centralizados.
Este artigo fundamenta-se em pesquisa realizada sobre o trabalho docente na Rede Estadual de Minas Gerais (daqui para frente REE/MG), no contexto das reformas educacionais. O seu objetivo é descrever e analisar as condições de trabalho nas escolas do Estado. Se por um lado, as reformas apresentam novas exigências de desempenho, novos conhecimentos e habilidades, por outro, as condições de trabalho, entendidas como a forma de organização do processo de trabalho escolar, estão distanciadas das prescrições das reformas sobre a atuação docente.
As medidas implementadas na reforma do Estado, denominada “Choque de Gestão” prevêem corte de despesas, redução de custos e enxugamento na área de pessoal da educação, e arrocho salarial. Tais medidas acabam se constituindo em restrições e obstáculos à melhoria da prestação de serviços educacionais, conforme propostas da atual gestão da Secretaria de Educação.

Reformas do Estado e Reformas Educacionais
Ao analisar as políticas e diretrizes para a educação no país, faz-se necessário considerá-las em relação ao contexto das reformas do Estado, que preconizam a sua transformação no sentido de ajuste do país aos novos requerimentos do modelo econômico, face às exigências do mercado internacional. As reformas do Estado, segundo Gandini e Riscal (2002) são justificadas como meio de se atingir alto grau de racionalidade técnica nas decisões e ações públicas. Prevê-se a transição para a administração pública gerencial, com a implementação de serviços públicos mais modernos e racionais. 
O novo papel a ser assumido pelo Estado, que seria o de facilitar que a economia nacional se tornasse competitiva, exigiria a redução de custos trabalhistas, previdenciários e carga tributária sobre o capital, fatores que se constituem em obstáculos à competitividade. O Estado é pressionado pelas empresas nesse sentido: corte de gastos trabalhistas, redução de encargos e recolhimentos, medidas de flexibilização do direito do trabalho, entre outras.
A redução de gastos com pessoal da área pública e uma administração mais racional, centrada em resultados, com acompanhamento e avaliação de desempenho, em função da crise fiscal do Estado, são vistos como necessários para o ajuste às novas atribuições e viabilização da reforma administrativa. Tais medidas exigem a modificação da Constituição Federal de 1988 e das Constituições Estaduais, o que vem sendo realizado por meio das emendas constitucionais.
O governo atual em Minas Gerais, gestão Aécio Neves, afirmando ter encontrado grave crise fiscal e administrativa, herdada da gestão anterior, propõe o programa “Choque de Gestão” O plano de Reforma do Estado é denominado “Choque de Gestão”, sendo constituído por ações de otimização de processos e modernização de sistemas, reestruturação do aparelho do Estado, avaliação de desempenho individual e institucional. Tem o objetivo de melhorar a qualidade e reduzir custos dos serviços públicos, mediante reorganização e modernização, do arranjo institucional e do modelo de gestão do Estado. Disponível em: <www.seplag.mg.gov.br>., como reforma do Estado, para desburocratizar, racionalizar gastos, monitorar e avaliar de forma mais eficaz as ações e os resultados das intervenções governamentais. O governo declara em seu programa a intenção de retomar a interlocução internacional com os agentes internacionais de financiamento, (Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento) e para tal fim propõe os necessários saneamentos das contas públicas, corte de gastos e despesas, de acordo com os documentos analisados. Nas políticas educativas tornam-se expressivas as interferências dos organismos internacionais de financiamento, incidindo sobre a gestão dos sistemas escolares, atendendo acordo com esses organismos. 
Dessa forma, em Minas Gerais o governo atual dá continuidade às medidas propostas em reformas educacionais anteriores, da década de 90, que configuram um novo modelo de regulação institucional de políticas educacionais. 
A intenção da racionalidade administrativa e da modernização dos processos escolares, com a transferência de competências para as escolas, que caracteriza a descentralização, é conhecida como autonomia escolar. O objetivo da descentralização seria a dinamização da prática escolar, flexibilização das diretrizes, de forma a permitir que o projeto pedagógico tenha a participação dos usuários. No entanto, a despeito da política educacional se revestir de perspectiva democrática, ocorre, segundo Oliveira (2001) “tentativa de descentralizar decisões de segunda ordem, repassando serviços dos órgãos centrais e regionais para as escolas. Esse processo não corresponde à liberdade e autonomia das escolas para se autogerirem”. As decisões sobre gestão escolar são centralizadas. As escolas não têm poder decisório sobre questões administrativas e financeiras. Devem seguir as normas emanadas do sistema de ensino, conforme observado no trabalho de campo. 
Segundo Dale (2004), o padrão de regulação educacional permanece sob o controle do Estado, embora novas e cada vez mais visíveis formas de desresponsabilização estão a configurar-se. O autor considera que os debates sobre as políticas educativas vão além dos conteúdos curriculares desejáveis para a educação. Os quadros regulatórios nacionais determinam as funções a serem desempenhadas, definem o provimento de recursos, e o funcionamento dos sistemas educativos. Os quadros são em maior ou menor medida, moldados e delimitados por forças supranacionais, assim como por forças  político-econômicas nacionais.
Nas unidades escolares da REE-MG, ocorre uma “aparente” gestão democrática e participativa, quando decisões devem ser referendadas pelos Colegiados escolares. Entretanto a participação e o envolvimento dos sujeitos, que convivem no contexto escolar é questionável, pois uma gestão efetivamente democrática pressupõe auto-organização dos envolvidos, espaço de luta, onde os interesses sejam debatidos, podendo ocorrer alternativas, que entrem em confronto com as hierarquias de poder e comando, que são impostas. 
Na realidade, as escolas da REE-MG trabalham em seus projetos, dentro de limites definidos pelo sistema, e a descentralização, que se processou com o repasse de competências, não chegou a transferir poder de decisão e nem promover envolvimento da comunidade educativa na gestão escolar. Motta (1987), tratando do tema participação, explica:
O termo participação oculta concepções, e traz embutidos diversos posicionamentos ideológicos; daí a complexidade de defini-lo, mas ao mesmo tempo, a necessidade de qualificá-lo. Participar é algo que decorre de valores democráticos, isto é da idéia de que a sociedade e as coletividades menores, como a empresa ou a escola, são pluralistas, constituindo um sistema de pessoas e grupos heterogêneos, que por isso mesmo precisam ter seus interesses, suas vontades e valores levados em conta.
O que ocorreu em Minas Gerais e em outros estados, nos movimentos de luta dos educadores na década de 80, em defesa de uma educação pública de qualidade e por direitos sociais, pode ser explicado pelo que é denominado por João Bernardo (1991) como “recuperação” Bernardo, J., 1991, Economia dos Conflitos Sociais. São Paulo: Cortez Ed. p. 63 a 75. das lutas da classe trabalhadora. O Estado incorpora os aspectos reivindicativos, e os devolve em forma de políticas públicas. Entretanto, o Estado assimila as reivindicações, mas muda o seu significado, pois os serviços educacionais oferecidos não correspondem exatamente aos interesses da classe trabalhadora.
As medidas de natureza econômico-administrativa, que têm por objetivo a racionalização dos serviços e o controle dos gastos relativos à gestão de pessoal, como as que estão sendo implementadas pela atual gestão da REE/MG, que vem definindo sua atuação, pelo Programa “Choque de Gestão”, interferem nas condições de trabalho dos professores, no funcionamento das escolas e na organização pedagógica. As medidas definem limites, estabelecem restrições, a que as escolas devem se submeter ao realizar o trabalho pedagógico. Desta forma, a própria organização do trabalho acaba sendo um dos fatores da precarização do trabalho do professor.
A atual gestão da educação no Estado – período 2003 a 2006, apresenta preocupação com a perda de posição do Estado nos resultados do SAEB/2003 – MEC, considerando que tal perda se faz acompanhar de queda da própria performance nos resultados do SIMAVE – Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública. Propõe, portanto, em relação às políticas públicas ampliar o ensino fundamental para nove anos, matriculando crianças de seis anos, com o objetivo de atuar de forma preventiva, evitando a retenção escolar.
O ensino fundamental em Minas Gerais tem, a partir de 2004, a duração de nove anos, sendo composto de dois ciclos de formação: ciclo inicial de alfabetização, com duração de três anos, e ciclo complementar com duração de dois anos. Nos ciclos é estabelecida a progressão continuada, prevendo acompanhamento dos alunos em seus diferentes ritmos de aprendizagem, de forma a contemplar todas as fases de desenvolvimento. Nos quatro anos finais do ensino fundamental e no ensino médio está prevista a progressão parcial em até dois conteúdos curriculares.
O sistema da REE/MG frisa a importância de que as escolas envidem todos os esforços, inclusive recuperação de alunos, para sanar dificuldades de aprendizagem e evitar a retenção, devendo para isso desenvolver amplas oportunidades de aprendizagem. Resolução da Secretaria de Educação, nº 521/04, de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a organização do ensino nas escolas estaduais.  A escola deverá organizar, de acordo com a determinação da Secretaria de Educação, diferentes estratégias, chamadas de “estudos orientados” e “estudos independentes”, no decorrer do ano letivo e em seu encerramento. 
As escolas são incentivadas a buscar parcerias para desenvolver projetos educativos, podendo assinar convênios com instituições filantrópicas e iniciativa privada. Trata-se de uma forma em que o Estado, vendo-se impossibilitado do atendimento, em função da elevada demanda, se elide, se exclui, ocorrendo a desresponsabilização, conforme citado por Dale (2004). 
Ao se falar de escola pública hoje, não se pode esquecer as suas precárias condições de funcionamento e a situação insustentável de trabalho, a que os docentes se vêem submetidos (Paro, 2002). Apesar da ampliação do acesso à escolarização na educação básica, pode-se afirmar que os alunos das escolas públicas estaduais em Minas Gerais sofrem os efeitos do que se pode chamar, lembrando a categorização de Castel (1997), de inclusão precária.
O Estado não pode deixar de ser considerado como elemento chave na análise das políticas de educação, mas o próprio fato de a educação fundamental se constituir em direito público subjetivo BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.  Capítulo III. Seção I. Artigo 208. §1º e §2º., a própria obrigatoriedade do ensino pode conduzir ao fato de o governo oferece-la às populações em patamares considerados insatisfatórios, onde a qualidade dos serviços deixa a desejar. De acordo com Enguita (2004), “a instituição escolar conta com um público cativo, pois a escolarização é obrigatória”.
Offe (1995), ao tratar do tema da racionalidade política no sistema de representação de interesses, considera que, sob condições de baixa institucionalização dos grupos de interesse, as demandas são aceitas do ponto de vista de quem faz a política. O padrão de racionalidade política seria atender o maior número de demandas, dentro dos limites dos recursos fiscais e outros, calculando as razões custo-benefício, com a utilização de métodos de planejamento orçamentário e indicadores sociais, de modo a satisfazer o máximo de interesses, o que requer o aumento da efetividade e eficiência do uso governamental dos recursos.
Um outro tipo de racionalidade entra em cena, para o autor, devido à falta de recursos fiscais e institucionais à disposição dos que elaboram as políticas. Trata-se de manter os resultados em níveis considerados razoáveis ou suportáveis, canalizando as demandas, de acordo com os recursos disponíveis. O modo de resolução de conflitos é, nesse caso, a variável a ser manipulada. Para Offe (1995), nessas circunstâncias o “modelo de uma ‘boa’ política, para colocar de forma mais simples possível, é não satisfazer demandas, mas dar-lhes uma forma e canalizá-las de modo a torná-las possíveis de serem satisfeitas”.
O esforço é estruturar os problemas de modo a torná-los administráveis, estabelecendo parâmetros institucionais, e/ou físicos e econômicos, que garantam que os problemas a serem enfrentados não excedam o raio de ação dos recursos disponíveis. A quantidade e o nível de qualificação da força de trabalho são colocados, nesse caso, entre outros, como foco das políticas que não respondem aos problemas, mas que são colocados de um modo a possibilitar respostas futuras.
As prescrições das reformas educacionais sobre a atuação docente significam, como se observa ao analisar a legislação que as descreve, transformações na organização e gestão escolar. Assentam-se na lógica da produtividade, da eficácia e eficiência, excelência na prestação de serviços. São conceitos oriundos das teorias administrativas (Bruno, 2003).
As mudanças na organização escolar, ou seja, ciclos de formação nas séries iniciais do ensino fundamental, progressão parcial nas séries finais e ensino médio, representam sobrecarga de trabalho para professores, que deverão promover avaliação formativa, dar atendimento em atividades de recuperação nas diferentes estratégias de “estudos orientados” e “estudos independentes”. O acompanhamento e o controle do processo de aprendizagem desses alunos se reveste de maiores cuidados, novos conhecimentos e habilidades, exigindo tempo de trabalho, que está além da jornada semanal remunerada. Outro aspecto que deve ser destacado é que devido aos parcos salários da REE/MG, os professores se vêem forçados a trabalhar em duas ou três escolas, o que acarreta o sobretrabalho, segundo o conceito de Pochmann (1999).
Trata-se, segundo Sacristan (1999), de uma hiper-responsabilização dos professores em relação à prática pedagógica e à qualidade do ensino. A análise do contexto escolar na REE/MG, leva a compreender que as práticas docentes, que possibilitam um atendimento adequado aos alunos, dependem de coordenadas político-administrativas, condições do posto de trabalho e regulações institucionais.

As condições de trabalho na REE/MG: a precarização se faz presente
Diversos autores têm discutido sobre o trabalho docente no contexto das reformas educacionais e se constituíram em referência nesta pesquisa: (Apple, 1995; Enguita, 2004; Hypólito, 1997; Oliveira, 2003; Arroyo, 2003; Hargreaves, 1998; Santos, 2001).
Com base em tais estudos, o que se pretende neste artigo, é apresentar as condições de trabalho docente na REE/MG, analisá-las e apontar indicadores de que as medidas implementadas pelo governo atual, no denominado programa “Choque de Gestão”, alteram e afetam as relações de trabalho nas escolas estaduais. O processo de trabalho docente não pode ser considerado de um ponto de vista meramente técnico, como um conjunto de procedimentos para realizar uma função. Precisa ser entendido como relação entre classes sociais que se opõem, no sistema capitalista (Santos, 2001). Existe, portanto, defasagem estrutural nas relações de trabalho, o que implica em tensão constante. A organização do processo de trabalho docente na REE/MG é estabelecida, portanto, pela relação entre o Estado e trabalhadores docentes. A forma de sua organização é própria do sistema econômico-social hegemônico. A lógica da produtividade norteia as medidas em implementação no Estado, nas relações de trabalho.
A definição dos diferentes procedimentos nas instituições escolares, a estrutura organizacional, condiciona e determina, segundo Santos (1992), a prática docente. Isto significa que a atuação e a autonomia do professor são restritas pela própria forma como se organiza o processo de trabalho e pela organização escolar. 
Para compreensão do que se define como condições de trabalho nessa pesquisa, torna-se importante buscar em Oliveira (2002) os conceitos de organização escolar e organização do trabalho escolar, que são fundamentais para entendimento das relações de trabalho na escola.
Organização escolar refere-se, segundo a autora, à forma como o ensino está estruturado: currículos, programas de ensino, metodologia e procedimentos didáticos, formas de avaliação, distribuição de conteúdos entre horas-aula, calendários escolares, etc.
Já a organização do trabalho escolar é um conceito econômico, e refere-se à divisão do trabalho na escola, à forma como o trabalho e os trabalhadores estão organizados. Atribuição de funções, tarefas, competências, horários de trabalho, carga horária dos professores em seu posto de trabalho, relações de hierarquia, controles, formas de avaliação do desempenho, etc.
O conceito de organização do trabalho escolar ajuda a compreender as relações sociais de trabalho, e segundo a autora:
(...) deve ser compreendido à luz das teorias econômicas. Compreende uma forma específica de organização do trabalho sob o capitalismo. No processo de trabalho capitalista, os insumos, objetos e meios de trabalho, estão submetidos a uma orientação bastante específica, que é a finalidade da produção sob o signo do capital.
A expressão “condições de trabalho”, nesta pesquisa se refere à forma como está organizado o processo de trabalho docente: jornadas de trabalho, formas de avaliação de desempenho, horários de trabalho, procedimentos didático-pedagógicos, admissão e administração das carreiras docentes, condições materiais-relação salário e tempo de trabalho. A divisão social do trabalho, as formas de regulação, controles e autonomia no trabalho, estruturação das atividades escolares, relação de número de alunos por professor, também estão compreendidos no conceito condições de trabalho.
Na REE/MG tem ocorrido reestruturação do trabalho dos professores, ligando-o a resultados mensuráveis, associados à avaliação de desempenho, processo em implementação, que traz inquietação e tensão no ambiente de trabalho.
Os professores têm duas situações funcionais: efetivos e designados. Os efetivos são concursados nomeados e os designados são os contratados temporários, que devem concorrer anualmente às vagas remanescentes, no início do ano letivo. Não têm a garantia de permanência na escola, pois os contratos não ultrapassam o ano letivo. O controle das designações é feito pelas Superintendências Regionais de Ensino. A situação de trabalho é extremamente precária, pois o contratado, além de atraso do pagamento devido à morosidade do processo, pode perder o seu lugar, a qualquer momento. Não tem garantia de vaga e lugar na escola.
O número de servidores das escolas é condicionado ao número de alunos e ao espaço físico e prevalece sempre a exigüidade do quadro de pessoal em relação às necessidades reais. O número de alunos por turma é definido pelo sistema central, fixado, há muitos anos, em 30 alunos nas primeiras séries do ensino fundamental, 35 alunos nas últimas séries e em 40 alunos no ensino médio, no mínimo.
A REE/MG conta com 169.817 professores em exercício na educação básica, assim distribuídos:
Quadro 1
Professores Efetivos e Professores Designados em exercício nas Escolas Estaduais
Efetivos
Designados
Em sala de aula
Fora de sala de aula Fora da sala de aula estão incluídos: diretor, vice-diretor, coordenador de escola, especialistas, professores na biblioteca, ajustamentos funcionais – professores efetivos fora da função por licença médica e os professores efetivos à disposição de outros órgãos.
Em sala de aula
Fora de sala de aula
73.958
18.328
72.839
4.692
Total: 92.286
Total: 77.531
Fonte: SIGEP/SPS – Maio de 2004.
Existem mecanismos de controle na forma organizacional absorvida pelo Estado sobre o gerenciamento de pessoas e escolas em seu sistema educacional. Tais mecanismos se constituem em critérios na avaliação do desempenho institucional e individual. Os resultados das avaliações determinam os salários, as progressões na carreira e formas de intervenção para redirecionar as ações, e até a possibilidade de dispensa de pessoal.
Na organização escolar na REE/MG, o conhecimento é estruturado em disciplinas isoladas que compõem as grades curriculares. Os professores têm jornada semanal de trabalho de 18 aulas, de 50 minutos. Não há horários específicos para atendimento aos alunos com necessidades de aprendizagem e tratamento diferenciado (recuperação). Na jornada semanal não há horas além da regência para preparação de aulas, reuniões pedagógicas, outras atividades didáticas, capacitação em serviço, etc. A racionalização administrativa, a hierarquização, a parcelarização de funções levam, segundo Hypólito (1997), a uma fragmentação do trabalho e saberes. Arroyo (2000) afirma que a concepção de organização escolar, que estrutura o conhecimento por áreas isoladas e disciplinas estanques tem como conseqüência a fragmentação curricular. O modelo está esgotado, mas permanece apesar das resistências.
Concluindo, as medidas empreendidas pelo atual governo na reforma do Estado, denominada “Choque de Gestão”, em relação aos servidores públicos, e justificadas como saneamento das contas públicas, cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, modernização e melhoria da qualidade dos serviços públicos, podem ser assim resumidas:
	substituição do critério de tempo de serviço para concessão de benefícios (biênios, qüinqüênios, férias – prêmio), pelo desempenho profissional. Ganho adicional por avaliação de desempenho;
criação de Adicional de Desempenho – ADE, que estabelece novo modelo de remuneração: “recebe mais quem produz mais e melhor” Documento emitido pelo Governo Estadual: Reforma do Estado – Minas fazendo o que tem que ser feito. Julho de 2003.;

possibilidade de demissão por insuficiência de desempenho;
possibilidade de demissão por insuficiência de receita estadual;
plano de carreira, prevendo tais medidas, vigente a partir de agosto de 2004, mas ainda em implementação,que estabelece a certificação profissional;
vinculação entre arrecadação do ICMS e reajustes salariais, atrelando os percentuais de aumento.
Dos professores sujeitos da pesquisa, 87,1%, realizam atividades docentes, tais como preparação de aulas, correção de trabalhos, em suas folgas semanais e nos fins se semana. Alguns trabalham além da jornada diária na própria escola e tem funções acumuladas, trabalho pedagógico e administrativo.O conjunto de atribuições docentes excede em horas a jornada semanal remunerada, para ser realizado como previsto. São situações que representam, segundo Apple, (1995) intensificação. 
Registra-se defasagem salarial sem precedentes, conforme dados apurados, de acordo com o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas – IPEAD, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Esta situação leva os professores a ter mais de um trabalho como forma de ampliar os rendimentos para sobreviver, conforme o índice de 80,8%, apurado nas escolas pesquisadas.
A flexibilização do trabalho, que ocorre segundo Pochmann (1999), em relação às formas de contratos e da legislação social e trabalhista (flexibilização externa), com efeitos desastrosos sobre o mercado de trabalho, acarreta desemprego. Em relação ao modo de produção são exigidas estratégias de flexibilização qualitativa (interna), que associadas à automação, conduzem a novos processos produtivos. Castel (1998) também trata do assunto, denominando a flexibilização externa como subcontratação e a flexibilização interna como a polivalência ou a capacidade de o empregado enfrentar toda a gama de  situações, inclusive as relacionadas às mudanças tecnológicas. Trabalho precário, portanto seria aquele que se caracteriza por flexibilização de regras de contratação (contratos atípicos, temporários e independentes), menores salários, menor estabilidade, informalidade nas relações de trabalho, menos direitos sociais.
Segundo Castel (1998), a precarização do emprego e do desemprego se inseriram na dinâmica atual da modernização e são conseqüências dos novos modos de reestruturação produtiva e luta pela competitividade. A precarização é um processo central decorrente das novas exigências tecnológicas e econômicas do capitalismo.
Na REE/MG os professores estão sem correção salarial há nove anos, o que é motivo de muita insatisfação e sentimento de falta de reconhecimento, conforme observado. 
O plano de carreira foi aprovado sem a tabela salarial, e não está ainda em vigência. O desempenho substitui o tempo de serviço para cômputo de adicionais, critério meritocrático e que estimula o individualismo, a competitividade. Ball (2002) estuda o reflexo das reformas educacionais na subjetividade dos professores e procura mostrar as conseqüências que elas podem trazer, tal como a sensação da falta de autenticidade, a “performatividade competitiva” Na exposição do autor, tais situações podem levar os professores a práticas e atuações com as quais não concorda, acarretando riscos para a sua saúde e efeitos danosos aos mesmos enquanto sujeitos a estas relações.
A análise dos dados sobre a situação funcional dos professores, salários, tempo de trabalho, ausência de investimentos em capacitação profissional, perda de direitos, flexibilização nas relações de trabalho, o excessivo número de alunos por professor, o grande número de indicativos da designados, 45%, leva a concluir que ocorre deterioração das condições de trabalho.
Constituem indicativos da deterioração:
	Tem ocorrido ao longo da década de 90, na REE/MG, flexibilização de direitos e vantagens que incidem sobre os salários, por meio de emendas constitucionais, (extinção da proporcionalidade de tempo de serviço oriundo do magistério, para aposentadoria, e extinção de tempo de serviço do INSS, em adicionais).

As oportunidades de desenvolvimento profissional são escassas. Não se registram condições adequadas de trabalho, tais como as previstas no artigo 67 da Lei nº 9394/96 e no artigo 9º da Lei nº 9424/96, que estabelecem salários condignos, planos de carreira e condições adequadas de trabalho.
O que se depreende da análise feita nessa pesquisa é que o trabalho docente na REE/MG é precário, tanto dos professores efetivos como os designados, apesar de não se enquadrar totalmente em todas as categorias mencionadas pelos autores (Castel, 1998; Pochmann, 1999). As condições de trabalho do contexto escolar estão distanciadas do que se deveria esperar, e que seriam desejáveis, para realizar um bom trabalho pedagógico. Os professores são submetidos a situações de extrema dificuldade, tendo que se submeter a outros trabalhos para ampliar rendimentos, o que agrava a intensificação. Os parcos salários, situações de violência, restrição de oportunidades de desenvolvimento profissional, a flexibilização de direitos e vantagens, assinalam a precariedade das condições de trabalho na REE/MG. 

Considerações finais
As reformas educacionais se inserem em processos mais amplos de reestruturação produtiva, que resultam em novas demandas para a educação. Apresentam exigências de novas formas de atuação, ampliando a concepção de trabalho docente. Entretanto, a lógica da racionalidade técnica e instrumental, que fundamenta as mudanças nos programas de reforma do Estado, define a restrição da alocação de recursos públicos para a educação, trazendo conseqüências para a organização do trabalho escolar.
O processo de redução de investimentos, que acarreta o enxugamento do quadro de pessoal, e as inadequadas condições de trabalho se revelam antagônico às propostas de ação do próprio Estado, que ficam subentendidas como de melhoria dos serviços educacionais, no discurso oficial.
Assim, ocorre um gargalo entre o instituído sobre práticas docentes nas reformas educacionais em implementação no Estado, e o que a medida restritiva possibilita.
A forma como se materializa, no cotidiano escolar, o trabalho pedagógico, torna visível a dicotomia entre o discurso político em satisfazer demandas sociais por educação de qualidade, e o real atendimento, ante a contenção dos recursos.
A inadequação das condições de trabalho revela o grande distanciamento sobre o que se propugna nas reformas educacionais e o que é de fato vivenciado no contexto escolar na REE/MG. Constitui-se também em motivo de grande insatisfação dos docentes com a falta de reconhecimento profissional por parte do sistema, e causa de conflito nas relações de trabalho.
As demandas são aceitas, portanto, do ponto de vista do governo, que propõe a política. (Offe, 1995). Os problemas devem ser administráveis, no escopo de ação que o recurso financeiro permite. Dessa forma, o Estado amplia o ensino fundamental para nove anos e recebe crianças de seis anos de idade, “mas sem despesas novas, pois, serão utilizados espaços, recursos e professores ociosos”, segundo informação SEE/MG. A Educação Pública em Minas – O desafio da qualidade – 2003-2006, p. 9, 2003. do governo. De acordo com levantamento realizado na pesquisa, não existem professores ociosos nos quadros de pessoal das escolas. Registra-se rigoroso controle, com acompanhamento permanente das Superintendências de Ensino. 
No cotidiano escolar, há intensa rotatividade de local de trabalho, pois a maioria dos docentes se vê na contingência de ter de trabalhar em duas ou três escolas, sempre com elevado número de alunos. As mudanças que estão ocorrendo em educação nas escolas estaduais, a avaliação de desempenho em implementação, aliadas aos baixos salários dos professores acabam se constituindo em fator de pouca atratividade, e muitos que ingressaram após os últimos concursos realizados, já pediram afastamento.
O governo sabe que há grande índice de desemprego no Estado e grande contingente de força de trabalho reserva, apta para o caso de desistências. Este pode ser um dos fatores que acaba se constituindo em motivo para a permanência da situação atual. 
A inadequada situação de trabalho na REE/MG tem levado a resistências e situações de conflito, mas faz-se necessária a mais profunda reflexão sobre o sentido e o significado do trabalho, que pode conduzir às demandas mais ativas por mudanças nas condições de precariedade. 
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