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RESUMO 
 

A presente pesquisa monográfica trata da mobilização da categoria de notório saber para 

credenciar profissionais graduados sem licenciatura ao desempenho do magistério na área 

em que obtiveram o bacharelado, ainda que devam atuar, a princípio, no magistério do 

ensino médio profissional e técnico. Para tanto, investiga-se o perfil dos docentes que 

atuarão nesse novo cenário de “flexibilização”, diante das inovações operadas pela Lei nº 

13.415/2017 na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases). A revisão do estado da arte 

ancora-se na articulação de constructos de autores do campo da Educação, como Borges e 

Tardif (2001), Cortella (2014), Cunha (2017), Duvernoy (2017), Freire (1993), Gadotti 

(2007), Gauthier et al. (1998), Giroux (1987), Handfas e Teixeira (2007), Libâneo et al. 

(2012), Ludwig (2000), Miranda (2008), Mirhan (2015), Monteiro (2007), Motta e Frigotto 

(2017) e Tardif (2012), destacando-se categorias analíticas sociológicas como elite, 

estigma, mercado, poder e precarização, além de teses de apoio ancoradas no pensamento 

de Baltar e Baltar (2017), Bonelli (1994), Braga (2017), Deleuze (1992a; 1992b), Douglass 

(2015), Durand (1984), Goffman (1988) e Mills (1982), dentre outros, para sustentar as 

conclusões apresentadas. Considerando-se a atualidade e a relevância deste tema, em 

disputa nos campos sociológico e jurídico, procedeu-se a uma pesquisa de cunho 

documental e bibliográfico, consubstanciada em documentos de política educacional e, em 

especial, dados públicos, que propiciam análises de cunho quanti-qualitativo, cujos 

resultados demonstram que a introdução do critério de notoriedade do saber tende a gerar, 

de modo crescente, professores apartados da complexidade dos processos formativos, da 

construção de saberes específicos, bem como conduz à vulneração de princípios da 

formação docente, à deslegitimação profissional e do ingresso na rede pública de ensino, 

com destaque para a transformação do professor num especialista de conteúdos a 

transmitir, desarticulado de sua identidade docente e de perspectivas de profissionalização, 

mormente em face das pressões mercadológicas sobre a educação, no sentido de 

intensificar reformas conservadoras em curso desde os anos 1990 e a precariedade do 

sistema público. 

 

Palavras-chave: Notório saber. Formação docente. Reforma do ensino médio. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This monographic research deals with the mobilization of the notorious knowledge’s 

category to accredit degree graduates without the performance of teaching in the area 

where they obtained a bachelor's degree, although it must act, at first, in the teaching of the 

average professional and technical education. Therefore, the profile of the teachers who 

will work in this new scenario of "flexibilization", in view of the innovations introduced by 

Law 13415/2017 in Law 9394/1996 (Law of Guidelines and Bases), is investigated. A 

review of the state of the art is anchored in the constructs of the education field's authors, 

as Borges and Tardif (2001), Cortella (2014), Cunha (2017), Duvernoy (2017), Freire 

(1993), Gadotti ( 2007), Gauthier et al. (1998), Giroux (1987), Handfas and Teixeira 

(2007), Libâneo et al. (2012), Ludwig (2000), Miranda (2008), Mirhan (2015), Monteiro 

(2007), Motta and Frigotto (2017) and Tardif (2012), highlighting sociological analytical 

categories as elite, stigma, market, power and precariousness, besides theses anchored in 

thinking of Baltar and Baltar (2017), Bonelli (1994), Braga (2017), Deleuze (1992a; 

1992b), Douglass (2015) Durand (1984), Goffman (1988) and Mills (1982), among others, 

to support the conclusions which are presented. Considering the timeliness and relevance 

of this issue in dispute in the sociological and legal fields, it proceeded to a documentary 

and bibliographic research, reflected in educational policy documents and in particular 

public data that provide quantitative and qualitative analyses, which show that the use of 

the notorious knowledge category tends to generate, in a growing way, teachers who are 

separated from the complexity of the formative processes, from the construction of specific 

knowledge, and also leads to the violation of principles of teacher training, to professional 

deslegitimization and to entry into public school system in a wrong way, with emphasis on 

the transformation of the teacher into a content specialist to be transmitted, disarticulated 

from his teaching identity and professionalization perspectives, specially in the face of 

market pressures on education, in order to intensify conservative reforms underway since 

the 1990s and the precariousness of the public system. 

 

Keywords: Notorious Knowledge. Teacher Training. Secondary Education Reform. 
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O NOTÓRIO SABER PARA EXERCER A DOCÊNCIA NO ENSINO MÉDIO: 

NOVOS DESAFIOS DO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O escopo central desta pesquisa monográfica é o debate dos requisitos que vêm 

sendo estabelecidos para a determinação da notoriedade do saber dos agentes sociais 

admitidos a lecionar no ensino médio e os decorrentes desafios e constrangimentos na 

formação de um novo mercado de trabalho para professores da educação básica no Brasil, 

a partir do que dispõe a legislação vigente, cuja regulamentação ainda se aperfeiçoa, da 

revisão do estado da arte e dos casos empíricos alinhavados. 

Pretende-se analisar se há viabilidade para aferir o notório saber para que agentes 

sociais lecionem no segmento compreendido pelas três séries finais da educação básica, 

que correspondem ao período mínimo previsto em lei para oferecimento do ensino médio, 

tomando-se por base os pressupostos da Lei nº 9.394/1996, doravante referida apenas 

como LDB, por tratar-se do diploma legal que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

A Lei nº 13.415/2017, que resultou da conversão da Medida Provisória (MPV)  nº 

746/2016, promoveu alterações em diversos aspectos atinentes à organização do ensino, 

destacando-se, para os efeitos da pesquisa ora realizada, as transformações pelas quais 

passa o ensino médio e, em especial, a possibilidade de que agentes sociais que não 

frequentaram cursos superiores de licenciatura se habilitem a lecionar nesse segmento da 

educação básica, com esteio no reconhecimento por parte do Estado da notoriedade do 

saber na área do conhecimento em que atuem. 

A legislação educacional vem sendo regulamentada pelos distintos entes 

federativos paulatinamente e, apesar de serem bastante incipientes as iniciativas de 

disciplinar a matéria, a fim de concretizar experiências de ensino-aprendizagem efetivas, 

cabe efetuar o levantamento empírico de algumas das experiências que estejam em 

andamento. Sobremaneira restam analisadas aquelas concernentes à certificação e à 

capacitação de agentes sociais aos quais se reconheça a notoriedade do saber para lecionar, 
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mobilizando-se o debate a partir de autores do campo da Educação e de saberes afins como 

a Sociologia, dentre outros. 

Cumpre, deste modo, examinar não somente a legislação pertinente, o perfil dos 

agentes sociais envolvidos nessa dinâmica e a estrutura das instituições públicas e privadas 

que atuem no ensino médio, mas também analisar os discursos dissonantes sobre as 

variadas propostas para efetivar esta inovação polêmica no ensino brasileiro, as quais se 

mostram pouco aprofundadas, mesmo entre os setores da sociedade civil que são 

potencialmente afetados e interessados, como professores, alunos e administradores de 

instituições escolares. 

A pesquisa em tela propõe identificar a formação profissional dos principais 

agentes sociais aos quais poderá ser reconhecido o notório saber para lecionar no ensino 

médio, a fim de estabelecer comparações com a formação docente prevista para capacitar 

profissionais para o magistério do modo tradicional, em cursos de licenciatura, segundo a 

legislação que vigia até a reforma do ensino médio e as interfaces desta com as emergentes 

propostas de eventual reformulação do ensino superior no Brasil. 

Subsidiariamente, caberá investigar as motivações para que os agentes sociais 

com formação em cursos de bacharelado ingressem no mercado de trabalho do magistério, 

buscando o reconhecimento de notoriedade do saber para atuar como docentes no ensino 

médio, bem como aferir o grau de comprometimento desses profissionais em capacitação 

suplementar para exercer o magistério e, ainda, perquirir se há indicadores que 

demonstrem a disposição de que permaneçam atuando nesta nova carreira. 

Em sede de conclusão, o presente estudo propõe aferir, particularmente a partir 

das transformações verificadas no perfil de docentes do ensino médio, o potencial de 

modificação de parte significativa das relações concernentes ao processo de ensino-

aprendizagem na educação básica, assim como se almeja determinar, em especial, eventual 

impacto deletério sobre a oferta de cursos superiores de licenciatura e a necessidade de 

reformulação dos demais cursos preparatórios para o magistério, haja vista o sensível 

desprestígio dessas modalidades de formação profissional. Par e passo, pretende-se 

demonstrar em que medida a atuação desse novo perfil de docentes, cujo notório saber 

venha a ser reconhecido, poderá colaborar para a verificação de expressivo abalo no 

mercado de trabalho em desfavor de docentes com habilitação em cursos de magistério 

superior e, até mesmo, de nível médio, na modalidade normal. 
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2 METODOLOGIA, MÉTODOS E APORTE TEÓRICO: 

 

 

A presente pesquisa, de natureza bibliográfica e documental, ancora-se nas 

normas que regulam a matéria, ainda em disputa nos campos sociológico e jurídico, tanto 

quanto no modo como o ensino médio segue administrado e ofertado pelas instituições 

públicas vinculadas aos respectivos entes federativos e pela rede privada. Foram coligidos 

documentos de política educacional e, em especial, dados públicos, veiculados pelos 

órgãos do Poder Legislativo, por institutos de pesquisa e pela mídia (compreendida a 

produção de informações por variados canais: imprensa, entidades de classe, internet e 

outros), que propiciam análises de cunho qualitativo e quantitativo de aspectos 

relacionados com o objeto de estudo. 

Merece que seja sopesada a circunstância de não se tratar de coleta direta de dados 

empíricos, inclusive em decorrência do largo espectro de fenômenos e dados quanti-

qualitativos a serem investigados. Grande parte das observações repousa sobre publicações 

oficiais e relatos contidos em publicações da grande imprensa e sites de instituições 

oficiais, governamentais ou não, o que pode, eventualmente, acarretar o viés de 

subjetividade de parte dos depoimentos coligidos ao longo desta pesquisa, por terem sido 

mediados, sobretudo, por profissionais do jornalismo e por agências de notícia nacionais e 

estrangeiras. 

Deste modo, articula-se a bibliografia de referência com o tratamento acurado de 

discursos e documentos escritos ou digitais de agentes sociais diretamente envolvidos com 

o tema, entidades internacionais, representantes do Estado e demais pesquisadores do 

campo da Educação, uma vez que se almeja açambarcar um rol de fenômenos muito mais 

vasto do que haveria como pesquisar pela via direta (GIL, 2010). Excepcionalmente, diante 

da exiguidade do lapso temporal convencionado para apresentação dos resultados de 

pesquisa, não foi levada a termo, diretamente pelo pesquisador, a adoção de demais 

métodos desejáveis, como questionários, entrevistas, surveys ou enquetes. 

Quanto ao aporte teórico, cabe sobrelevar que se busca a articulação de 

constructos de autores do campo da Educação, como Borges e Tardif (2001), Cortella 

(2014), Cunha (2017), Duvernoy (2017), Freire (1993), Gadotti (2007), Gauthier et al. 

(1998), Giroux (1987), Handfas e Teixeira (2007), Libâneo et al. (2012), Ludwig (2000), 

Miranda (2008), Mirhan (2015), Monteiro (2007), Motta e Frigotto (2017) e Tardif (2012), 
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destacando-se categorias analíticas sociológicas como elite, estigma, mercado, poder e 

precarização, além de teses de apoio ancoradas no pensamento de Baltar e Baltar (2017), 

Bonelli (1994), Braga (2017), Deleuze (1992a; 1992b), Douglass (2015), Durand (1984), 

Goffman (1988) e Mills (1982) para sustentar as considerações apresentadas. 
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3 PANO DE FUNDO DA PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 13.415/2017 

 

 

Havia propostas de reformulação da LDB desde o primeiro mandato da ex-

presidenta Dilma Vana Rousseff, até que veio a ser instalada, no ano de 2012, uma 

comissão especial na Câmara dos Deputados para promover estudos e proposições para a 

reformulação do ensino médio, o que redundou no Projeto de Lei nº 6.840/2013, sob a 

relatoria do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG). Esse foi o gérmen da Lei nº 

13.415/2017, centrada na reformulação do ensino médio em todo o território nacional, com 

esteio em propostas de educação em tempo integral e de flexibilização curricular. 

Consumado o afastamento excepcional da ex-presidenta da República eleita em 

2014, o novo governo empossado julgou presentes os requisitos de relevância e urgência 

para que a discussão da matéria fosse encerrada no Congresso Nacional, onde ocorriam 

discussões temáticas e audiências públicas nas comissões parlamentares para colher 

manifestações da sociedade civil, e decidiu-se editar a Medida Provisória (MPV) nº 

746/2016, em meio à divulgação de resultados do Ideb de 20151 pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, considerados insatisfatórios pelo 

ministro da educação José Mendonça Bezerra Filho. 

Criada no Congresso Nacional a comissão parlamentar mista para deliberar sobre 

a MPV nº 746/2016, composta por deputados federais e senadores, foram realizadas novas 

audiências públicas, seguidas do recebimento de 568 emendas, até que o relator da matéria 

nessa comissão, o senador Pedro Chaves2 (PSC-MS) elaborou o Parecer nº 95/2016-CN, 

que resultou no Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 34/2016, o qual veio a tornar-se a 

Lei nº 13.415/2017, nitidamente vocacionada, de acordo com Cunha (2017), à expansão de 

                                                 
1 Ver MEC. Disponível em: <http://centraldemidia.mec.gov.br/index.php?option= 

com_hwdmediashare&view=mediaitem&id=11320:08-09-16-sandra-resultado-do-ideb-exige-pressa-na-

reforma-do-ensino-medio-junto-ao-congresso&filter_mediaType=1&Itemid=207>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
2 Ver Campo Grande News. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/politica/milionario-

parente-de-bumlai-conheca-o-perfil-do-suplente-de-delcidio>. Acesso em: 30 jun. 2018. Atualmente nos 

quadros do PRB, a atuação do senador Pedro Chaves “desde a década de 70, quando começou a construir um 

‘império’ no setor educacional privado, esteve ligada à atividade empresarial e como educador. Ex-professor 

de Matemática do Senai, Chaves foi fundador da MACE [Moderna Associação Campo-grandense de 

Ensino], em 1970, e do Cesup (Centro de Ensino Superior de Campo Grande) quatro anos depois, embrião do 

que viria a se tornar a Uniderp. Pedro Chaves foi reitor da Uniderp até outubro de 2006, quando a vendeu 

para Anhanguera Educacional Participações S/A, de São Paulo (SP). O negócio foi celebrado por R$ 200 

milhões, mas incluiu também a Unaes (Centro Universitário de Campo Grande) e as Faculdades Integradas 

de Dourados, Ponta Porã e Rio Verde e o Instituto de Ensino Superior de Dourados, além das atividades de 

ensino à distância da Uniderp”. 
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uma educação flexível3, propensa a satisfazer os interesses mercadológicos do ensino 

superior privado. 

Nesta pesquisa cuida-se do exame detido de um dos aspectos encetados por esta 

nova legislação educacional, cujo ponto nodal de análise se encontra abrigado no art. 6º da 

Lei nº 13.415/2017, que altera o art. 61 da LDB, a fim de permitir que profissionais de 

áreas diversas, desprovidos de formação pedagógica, lecionem em escolas da educação 

básica, desde que no segmento de ensino técnico ou profissionalizante, conforme segue: 

 

Art. 6o O art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, 

nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 

reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela 

Lei nº 12.014, de 2009) 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 

orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado 

nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico 

ou superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 

2009) 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 

sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 

formação ou experiência profissional, atestados por titulação 

específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede 

pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham 

atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; 

(Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) 

V - profissionais graduados que tenham feito complementação 

pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 

(Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) (BRASIL, 2017, grifo nosso) 

 

Quanto ao art. 36, inciso V, da LDB, que destaca o papel disciplinador dos 

sistemas de ensino e também encerra a área específica de atuação dos profissionais a serem 

admitidos no magistério pelo critério de notório saber, não há de se supor qualquer 

desempenho de atividades por esses novos professores que não se enquadre na “formação 

técnica e profissional” dos seus alunos, consoante o que segue 

 

                                                 
3 Ver Blog Carta Educação. Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/muito-alem-do-

curriculo-flexivel/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
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Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 

Comum Curricular e por itinerários formativos específicos, a serem 

definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de 

conhecimento ou de atuação profissional: 

I - linguagens; 

II - matemática; 

III - ciências da natureza; 

IV - ciências humanas; e 

V - formação técnica e profissional. 

(BRASIL, 2017, grifo nosso) 

 

A novel legislação vem sendo regulamentada pelos distintos entes federativos de 

forma incipiente e paulatina. Deste modo, a cada sistema de ensino será facultado 

reconhecer diferentes profissionais para lecionar na área técnica e profissional, impondo-

lhes ou não a formação em cursos de licenciatura ou experiência prévia no magistério, 

dentre outras condições que podem ser impostas ao exercício da profissão de professor 

com fundamento no notório saber demonstrado em atividade profissional afim. 

Neste mesmo sentido, segundo o blog PAR - Plataforma Educacional4, Rossieli 

Soares da Silva, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, posicionou-se 

sobre algumas das indagações que surgiram desde a tramitação da medida provisória de 

reforma do ensino médio, ao dar garantia de que a licenciatura continuará sendo exigida 

para as demais áreas do conhecimento contempladas no art. 36, incisos I a IV, da LDB, eis 

que teria declarado, conforme indica o referido blog: "Para aula de matemática, de 

educação física, de sociologia, de filosofia, licenciatura plena é requisito legal e continua 

sendo requisito legal”. 

Sabe-se, nada obstante, que tais disciplinas, ainda autônomas no ano letivo de 

2018, serão englobadas em áreas com seus respectivos componentes, indicados na nova 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC5. como preconizam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica6, a fim de “romper com a centralidade das disciplinas nos 

currículos e substituí-las por aspectos mais globalizadores e que abranjam a complexidade 

das relações existentes entre os ramos da ciência no mundo real” (DCN, 2013, p. 183). 

                                                 
4 Ver Blog PAR. Disponível em: <https://www.somospar.com.br/notorio-saber-verdades-e-mitos/>. Acesso 

em 30 jun. 2018. 
5 Ver MEC. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-

content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
6 Idem. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-

curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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A ausência de regulamentação da matéria pelos mais díspares sistemas de ensino7, 

afora o grave receio de que despontem demissões em massa tanto na rede privada quanto 

nos sistemas da rede pública, são fatores que têm gerado perplexidade nos meios escolares 

caso se constatem excedentes de profissionais em alguma das novas áreas de conhecimento 

que aglutinarão professores. 

Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação – 

CNDE, em entrevista ao blog PAR - Plataforma Educacional8, considera que a MPV nº 

746/2016, conquanto citasse o Plano Nacional de Educação (PNE)9 e a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), já se mostrava completamente destoante dos entendimentos 

estabelecidos por pesquisadores nacionais e estrangeiros acerca do ensino médio, ao 

declarar, segundo o blog aludido: 

 

[a MP] discorda dos debates da Conferência Nacional de Educação e das 

melhores pesquisas sobre essa etapa feitas aqui e no mundo, que dizem 

basicamente que uma reforma do ensino médio feita sem envolver alunos 

e professores tem enormes chances de dar errado. 

 

A pesquisadora Anna Helena Altenfelder, superintendente do Centro de Estudos e 

Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – Cenpec, concorda com a 

argumentação de Daniel Cara e acrescenta que nenhuma reforma educacional deveria 

adotar como instrumento de proposição legislativa uma medida provisória, dada a 

limitação dos debates que tal alternativa impõe à sociedade civil e ao próprio Congresso 

Nacional, conforme se depreende de entrevista concedida pela superintendente do Cenpec 

ao blog PAR, a qual acrescenta ainda: 

 

Causa estranhamento uma medida provisória para isso, sem envolver a 

discussão de vários atores, principalmente porque sabemos que um plano 

de reformulação da educação é tão importante quanto sua implementação, 

que, se não for cuidadosa e não incluir todos, fica no papel. 

 

                                                 
7 Ver Jornal Gazeta do Povo. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/portaria-vai-

explicar-a-contratacao-de-professores-com-notorio-saber-8jxdg5gsls1wof7uargn099w4>. Acesso em: 30 jun. 

2018. 
8 Ver Blog PAR. Disponível em: <https://www.somospar.com.br/notorio-saber-verdades-e-mitos/>. Acesso 

em: 30 jun. 2018. 
9 Ver MEC. <http://pne.mec.gov.br/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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Finalmente, retomando-se o ponto relativo às mudanças geradas no mercado de 

trabalho de professores após a reforma do ensino médio, a aludida pesquisadora pondera, 

ao dar seguimento à mesma entrevista, que 

 

[...] observando-se o histórico de pesquisas do Cenpec, a despeito de 

existirem méritos na flexibilização do currículo, o quadro atual preocupa 

se continuarmos almejando a garantia do direito à educação para todos, 

pois o novo currículo apresenta o potencial de exacerbar a desigualdade 

num cenário de precarização10 no mundo do trabalho.  

 

Verifica-se, preliminarmente, que a dinâmica de precarização dos educadores de 

diferentes perfis profissionais conecta-se a uma lógica maior de distinção de classes, estilos 

de vida e outras formas de hierarquia social, em que se identificam trabalhadores do setor 

educacional menos capacitados em termos pedagógicos e unidades escolares com estrutura 

organizacional menos satisfatória para as classes populares, e uma reprodução de melhor 

qualidade das escolas e dos profissionais para a formação das elites.  

                                                 
10 Ver BRAGA, Ruy. A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul global. 1ª ed. São Paulo: 

Boitempo, 2017. 269 p. 
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4 REQUISITOS PARA DETERMINAR O NOTÓRIO SABER 

 

 

No tocante à certificação do notório saber de professores para atuarem no ensino 

superior, o Parecer CNE/CES nº 296/1997, que não recebeu homologação ministerial, 

pretendia regulamentar a matéria, por meio de projeto de resolução fundado nos seguintes 

termos: 

 

Art. 1º A concessão de título de “notório saber”, para os efeitos do 

parágrafo único do Art. 66 da Lei nº 9.394/96 é de competência das 

universidades que ministrem cursos de doutorado na área ou área afim. 

Art. 2º A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação só se manifestará sobre o assunto em grau de recurso. 

(BRASIL, 1997) 

 

Posteriormente, o Parecer CNE/CES nº 194/2004, homologado por despacho do 

ministro da educação11, ao apreciar recurso de Jorge do Nascimento, que teve sua titulação 

de notório saber indeferida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, confirma que a 

competência para a certificação do notório saber é das universidades, na forma do 

parágrafo único do art. 66 da LDB, sejam públicas ou particulares, desde que ofereçam 

doutorado na área pretendida, sem que o Conselho Nacional de Educação figurasse como 

órgão recursal. 

O art. 63, inciso II, da LDB criou um atalho para formação de professores para a 

educação básica, o que veio a ser regulamentado, no passado, pela Resolução CNE/CP nº 

2/199712, a qual estabeleceu normas para a oferta de “programas especiais de formação 

pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino 

médio e da educação profissional em nível médio”, com a carga horária mínima de 540 

horas, que inclui 300 horas de prática de ensino, em estágio curricular supervisionado, 

consoante o art. 65 da LDB: 

 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 

                                                 
11 Ver MEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/33220>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
12 Revogada pela Resolução CNE/CP nº 2/2015. 
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II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 

de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação 

dos diversos níveis. 

[...] 

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, 

incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. (BRASIL, 

2017, grifo nosso) 

 

Nesses programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior, os profissionais logravam obter os conteúdos didático-pedagógicos para 

lecionar por meio da prática de ensino nas áreas em que pretendiam ser habilitados, tanto 

na segunda fase do ensino fundamental quanto no ensino médio, tendo em vista que o 

conteúdo programático das disciplinas deveria ter sido obtido no bacharelado. 

O art. 9º da Resolução CNE/CP nº 2/201513 14, do Conselho Nacional de 

Educação, definiu as diretrizes curriculares nacionais para a formação em nível superior, 

incluídos cursos de formação inicial de licenciatura, de formação pedagógica para 

graduados não licenciados e de segunda licenciatura – que podem ser concluídos em 

meses15 16 – e para a formação continuada. 

Por mais rígidos que sejam os critérios a serem fixados para aferir o notório saber 

de postulantes a lecionar no ensino médio, situam-se aquém das exigências estabelecidas 

pelos cursos regulares de licenciatura e pelos cursos de formação pedagógica para 

graduados não licenciados, já que mesmo estes últimos possuem cargas horárias mínimas 

variáveis entre 1.000 e 1.400 horas. Afinal, é o que resta previsto nos artigos 14 e 15 da 

Portaria CEN-CP nº 2/201517: 

 

Art. 9º Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério 

para a educação básica, em nível superior, compreendem: 

I - cursos de graduação de licenciatura; 

II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados; 

                                                 
13 Idem. Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-

03072015-pdf/file>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
14 A Resolução CNE/CP nº 2/2015 revogou expressamente as Resoluções CNE/CP nº 2/1997, CNE/CP nº 

1/2002 e CNE/CP nº 2/2002, que regulamentavam as diretrizes e a oferta pelas instituições de ensino superior 

(IES) dos “programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do 

ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio”. 
15 Ver Sumaré. Disponível em: <http://www.sumare.edu.br/faculdade-sumare-inova-e-lanca-segunda-

licenciatura-em-4-meses-de-curso/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
16 Ver Uniplena. Disponível em: <http://www.uniplena.com.br/site/segunda-graduacao-licenciatura/. Acesso 

em: 30 jun. 2018. 
17 Ver Blog Mais Educação. Disponível em: <https://www.maiseducacao.blog.br/2018/01/resolucao-cursos-

de-formacao-de.html>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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III - cursos de segunda licenciatura. 

[...] 

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não 

licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores 

de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à 

habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área 

estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 

(mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da 

equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica 

pretendida. 

[...] 

§ 7º No prazo máximo de 5 (cinco) anos, o Ministério da Educação, 

em articulação com os sistemas de ensino e com os fóruns estaduais 

permanentes de apoio à formação docente, procederá à avaliação do 

desenvolvimento dos cursos de formação pedagógica para graduados, 

definindo prazo para sua extinção em cada estado da federação. 

Art. 15. Os cursos de segunda licenciatura terão carga horária mínima 

variável de 800 (oitocentas) a 1.200 (mil e duzentas) horas, dependendo 

da equivalência entre a formação original e a nova licenciatura. 

(BRASIL, 2015, grifo nosso) 

 

Ainda que a Resolução CNE/CP nº 2/201518 19 do Conselho Nacional de 

Educação tenha silenciado a respeito do que a reforma do ensino médio de 2017 denomina 

“complementação pedagógica” (precisamente no art. 61, inciso V, da LDB), constata-se 

que foram criados por essa resolução cursos de caráter emergencial para formação 

pedagógica de graduados não licenciados, a fim de suprir a carência de professores no 

Brasil, cujo prazo de extinção será determinado em cada estado da federação, 

gradativamente, até 2020, pelo Ministério da Educação, em articulação com os sistemas de 

ensino e com os fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente. 

Entretanto a matéria veio a ser reformulada após a promulgação da Lei nº 

13.415/2017, após a reintrodução da “complementação pedagógica” na formação de 

professores para a educação básica, sem que esteja ainda esclarecido o alcance da proposta 

ou se caberá aplicá-la a profissionais não licenciados aos quais seja reconhecido o notório 

saber para ministrarem, exclusivamente, conteúdos de “formação técnica e profissional” 

no ensino médio20. 

                                                 
18 Ver MEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-

03072015-pdf/file>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
19 O prazo do art. 22 foi alterado pela Resolução CNE/CP nº 1, de 9 de agosto de 2017. 
20 Ver Blog Direto da Reitoria. Disponível em <http://www.belasartes.br/diretodareitoria/artigos/notorio-

saber-no-ensino-medio-um-atalho-para-a-formacao-docente>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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O notório saber constitui medida excepcional para reconhecimento público de 

competências, como se depreende desde as origens do emprego desse termo na área 

educacional, entretanto é inegável que haja vagueza no processo de reconhecimento, 

sobretudo porque os profissionais precisam ser reconhecidos pelos sistemas de ensino, para 

ministrar “conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados 

por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou 

privada ou das corporações empresariais em que tenham atuado”21. Desta maneira, jamais 

pode ser compreendido como um mero atalho aos processos de formação para a docência, 

senão vejamos: 

 

A expressão notório saber tem sido utilizada pelas Universidades 

brasileiras para qualificar o professor que não fez curso de doutorado e 

que, por isto mesmo, não tem o título de doutor, mas possui 

conhecimentos equivalentes. Foi o caminho encontrado para formalizar 

um título capaz de atestar conhecimento adquirido fora do ensino 

formal22. 

 

O que não se deve aceitar, no entendimento de Cortella (2014), é que passemos a 

adotar uma postura completamente cínica diante da complexidade da educação em nossa 

sociedade, diante da qual 

 

[...] admitimos em sala de aula a fragilização da convivência saudável, da 

disciplina; quando admitimos que as pessoas finjam que estão estudando; 

quando o docente finge que está participando do planejamento; quando a 

direção admite uma negligência em relação aos modos de organização 

das tarefas da Escola; quando a família finge que basta entregar os filhos 

e o equipamento escolar dá conta do que tem de ser feito. (CORTELLA, 

2014, pp. 31-32). 

 

De qualquer forma, o reconhecimento da notoriedade do saber no âmbito docente 

superior é uma realidade há muitos anos, como pode ser demonstrado em variados 

documentos, na forma apresentada por Duvernoy (2017), como demonstram resoluções de 

                                                 
21 Ver Cedes/Unicamp. Disponível em: <https://www.cedes.unicamp.br/dl/1IA-WwjA0_MDA_bf4e3_>. 

Acesso em: 30 jun. 2018. 
22 Ver Domínio Público. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bd000030.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2018. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bd000030.pdf
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universidades, da Escola Fiocruz de Governo23 e o Parecer CNE/CES nº 98/2009, que 

esclarece: 

 

O título de “notório saber” deve ser concedido a docentes e pesquisadores 

que tenham realizado trabalhos reconhecidamente importantes em escala 

nacional e internacional, com contribuição significativa para o 

desenvolvimento da área no país, e cujas atividades continuadas tenham 

contribuído para a formação de novos pesquisadores, nucleação de 

grupos de pesquisa reconhecidos e fortalecimento de instituições de 

pesquisa no país. Esta experiência e desempenho devem ser comprovados 

não só pelo ato de lecionar, mas também através de outras atividades que 

demonstrem a alta qualificação do candidato no campo do conhecimento. 

(BRASIL, 2009) 

 

Uma das mais destacadas iniciativas de conferir aplicabilidade ao instituto do 

notório saber para lecionar é o Projeto de Lei nº 839/2016 (SP)24 25, que ultrapassa, 

inclusive, o alcance da MPV nº 746/2016, a qual originou a Lei nº 13.415/2017. Discute-se 

na Casa legislativa paulista a certificação de conhecimento para professores da educação 

básica, em qualquer área do conhecimento, e para qualquer nível de ensino, a ser levada a 

termo por instituições de ensino superior, cujo intento alegado seria a redução do déficit de 

professores da rede estadual, ampliando-se o contingente de profissionais habilitados a 

lecionar, sem, contudo, explicitar os critérios para concedê-la. 

Merece registro, entretanto, não somente a indefinição sobre a aferição do notório 

saber, mas são constatadas reações de marcada repercussão nos órgãos de classe de 

professores, em movimentos sociais e, inclusive, nas redes sociais26, como demonstra a 

moção de denúncia e repúdio da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – 

CNTE27, que segue transcrita: 

 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, entidade 

representativa de mais de 4 milhões de trabalhadores que atuam nas 

                                                 
23 Ver Fiocruz. Disponível em: <https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/armando-raggio-conquista-

t%C3%ADtulo-de-not%C3%B3rio-saber>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
24 Ver Alesp. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000009069>. Acesso em: 30 jun. 

2018. 
25 O PL 839/2016 foi apresentado pelo deputado estadual Rodrigo Moraes (DEM) que tramita na Assembleia 

Legislativa de São Paulo desde 22 de novembro de 2016, valendo-se das modificações promovidas na LDB 

pela Medida Provisória 746/2016. 
26 Ver Facebook. Disponível em: <https://pt-

br.facebook.com/ProfessoresDoEstadoDeSaoPaulo/posts/922940557806315> . Acesso em: 30 jun. 2018. 
27 Ver CNTE. Disponível em:  <http://www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/17428-mocao-de-

denuncia-e-repudio-ao-projeto-de-lei-n-839-2016-que-trata-da-contratacao-de-professores-no-estado-de-sao-

paulo-por-notorio-saber.html>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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escolas públicas brasileiras, entre ativos e aposentados, efetivos e 

contratados a qualquer título junto às administrações públicas estaduais, 

municipais e distrital, repudia com veemência e denuncia o oportunismo 

INCONSTITUCIONAL e ILEGAL do Projeto de Lei (PL) nº 839/2016, 

em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cuja 

finalidade consiste em permitir a contratação de professores efetivos 

SEM PRESTAR CONCURSO PÚBLICO para ministrar aulas em 

TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO e EM TODAS AS 

ESCOLAS PÚBLICAS do Estado. 

[...] 

A inconstitucionalidade do PL 839/2016/SP se dá na afronta explícita ao 

inciso V do art. 206 da Constituição, que diz: “valorização dos 

profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; 

[...] 

Essa interpretação se baseia tanto nos comandos dos artigos 206, V da CF 

e 67 da LDB, acima transcritos, como também na redação do art. 61 

conferida pela MP 746. Basta observar que a inclusão esdrúxula dos 

profissionais com notório saber de áreas distintas do magistério no rol dos 

“profissionais da educação” – caput do art. 61 da LDB – se dá na forma 

de novo inciso (IV), devendo, portanto, esses profissionais serem regidos 

pelas regras de contratação válidas para os três segmentos de 

profissionais que o antecedem, inclusive no tocante às exigências de 

estágio supervisionado e de prática de ensino regidas tanto pelo parágrafo 

único do art. 61 como pelos artigos 65 e 66, parágrafo único, todos da 

LDB. 

[...] 

Por fim, cumpre registrar que outro “contrabando” do PL 839 se refere a 

irregular extensão da contratação de profissionais com notório saber para 

todas as áreas de conhecimento (geral e específico) e para todas as etapas 

da educação básica, contrariando a determinação do inciso IV do art. 61 

da LDB, incluído pela MP 746. O referido inciso é taxativo ao permitir a 

excepcionalidade da formação sem licenciatura específica para ministrar 

aulas na modalidade de Educação Técnica-Profissional, desde que 

respeitados os critérios de admissibilidade para os quadros efetivos do 

magistério através de concurso público. Somente quando se tratar de 

demanda temporária na Educação Técnica-Profissional é que se admitirá 

a contratação por tempo determinado por notório saber e sem concurso 

público, por meio de critérios a serem definidos pelos sistemas de ensino 

e à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (art. 37 da CF). Portanto, tudo que exceder o 

limite legal, tal como se apresenta no PL 839/2016/SP, deverá ser 

considerado INCONSTITUCIONAL e/ou ILEGAL. [...] (CNTE, 2017, 

grifo do autor)28 

 

                                                 
28 Idem. Disponível em: <http://www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/17428-mocao-de-

denuncia-e-repudio-ao-projeto-de-lei-n-839-2016-que-trata-da-contratacao-de-professores-no-estado-de-sao-

paulo-por-notorio-saber.html>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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Roberto Franklin de Leão, atual secretário de relações internacionais da CNTE, 

em entrevista concedida no ano de 2016 ao jornal eletrônico Portal Vermelho29, quando 

presidia tal entidade sindical, apontou motivos que sintetizam a contrariedade de 

movimentos sociais em relação a múltiplos aspectos da reforma do ensino médio, dentre os 

quais a proposta de contratação de professores por meio do critério de notório saber: 

 

Por isso nós defendemos o contrário, para poder dar aula, o educador 

precisa ter uma excelente formação especializada na área que ensina, 

além de um acúmulo pedagógico e filosófico do conceito educacional. 

[...] Há 50 anos o Brasil não tinha profissionais o suficiente para lecionar 

em todas as disciplinas, então era realmente necessário que especialistas 

em outras áreas cumprissem o papel do professor, mas o retrato hoje é 

completamente distinto. Temos faculdades de licenciatura nas mais 

diversas extensões territoriais, por isso o notório saber é um despropósito 

completo. 

 

Diante das críticas e reações da sociedade civil ao modo como o governo federal 

estancou o debate acerca das modificações necessárias para aprimorar o ensino médio 

brasileiro, percebe-se que o elemento norteador da reforma educacional introduzida a partir 

da MPV nº 746/2016 é o estímulo à tecnificação e ao caráter utilitarista do ensino, o que 

torna o processo de formação de novos docentes essencialmente menos aproximado da 

transmissão de elementos que propiciem a difusão da imaginação sociológica defendida 

por Mills (1982, p. 17). 

  

                                                 
29 Ibidem. Disponível em: < http://www.cnte.org.br/index.php/cnte-na-midia/17498-cnte-temer-quer-

transformar-profissao-de-lecionar-em-subemprego.html>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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5 MODIFICAÇÕES NO MERCADO DE TRABALHO DO MAGISTÉRIO 

 

 

Diante dos crescentes constrangimentos e desafios que a recessão econômica 

trouxe para a economia brasileira, em especial nos últimos três anos, o novo mercado de 

trabalho que se configura no setor do magistério prenuncia um incremento no grau de 

concorrência e possível achatamento salarial diante da introdução da força de trabalho de 

professores contratados com fundamento em critérios ainda não regulamentados de notório 

saber, que se somarão ao contingente significativo de docentes formados em cursos 

regulares de licenciatura, cujos currículos já são flexibilizados para aqueles que cursam a 

segunda graduação em nível superior. 

Indaga-se, entrementes, se há viabilidade para aferir o notório saber para que 

agentes sociais lecionem no segmento compreendido pelas três séries finais da educação 

básica, que correspondem ao período mínimo previsto em lei para oferecimento do ensino 

médio, tomando-se por base os pressupostos da LDB, bem como aferir o grau de 

comprometimento desses profissionais para exercer o magistério. 

Cumpre, ademais, investigar as motivações para que os agentes sociais com 

formação em cursos de bacharelado ingressem no mercado de trabalho do magistério, 

buscando o reconhecimento de notoriedade do saber para atuar como docentes no ensino 

médio, além de perquirir se há indicadores que demonstrem a disposição de que 

permaneçam atuando nesta nova carreira. 

Libâneo et al. (2012) apontam o mercado como princípio fundador e 

autorregulador da nova ordem política e econômica mundial: “[...] essa nova ordem postula 

a liberação total do mercado e a transferência de todas as áreas e serviços do Estado para a 

iniciativa privada” (LIBÂNEO ET AL., 2012, p. 113). E a reforma do ensino médio se 

coaduna com a necessidade de desenvolver habilidades e competências que viabilizem a 

inserção dos indivíduos no mercado de trabalho ao desenvolver a reprodução de 

conhecimentos utilitários, voltados a impulsionar a produtividade de setores econômicos 

(MOTTA; FRIGOTTO, 2017, p. 358). 

Cunha (2017) assevera que a centralização do capital é central para a reforma do 

ensino médio, tendo em vista que a crise de financiamento estudantil, tanto no FIES30 

                                                 
30 Programa de financiamento estudantil efetuado pelo governo federal que é operado por meio da Caixa 

Econômica Federal – CEF. 
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quanto nos financiamentos efetuados pelas próprias instituições privadas de ensino 

superior, acarreta uma conservação mercadológica, tendente a acirrar a flexibilidade que 

garanta melhores condições nas disputas do mercado educacional. 

O avanço abrupto da ideologia neoliberal se opera, conforme a compreensão de 

Ludwig (2000), a partir do tratamento da educação como mercadoria pelo mercado livre, 

que pode ser comprada e vendida, numa dinâmica de exercício do direito de propriedade, a 

fim de garantir o imprescindível consenso acerca das estratégias mercantilizantes da nova 

direita e a despolitização da própria educação, estimulando-se “a melhora individual, o 

esforço e a competição, virtudes sustentadoras do mérito pessoal” (LUDWIG, 2000, p. 41). 

Entretanto, em artigo publicado há mais de três décadas, Durand (1984) já 

indicava os árduos dilemas dos sociólogos, por exemplo, divididos entre trilhar os 

caminhos da pesquisa e da docência: 

 

Justamente a melhor política para as entidades representativas de. 

profissionais liberais que se dispersam em áreas diversas de práticas está 

em operar e administrar uma definição flexível do métier, evitando cisões 

que enfraquecem. É preciso tolerância em relação aos parceiros de 

diploma que trabalham em espaços onde o jogo de interesses se exprime 

em controle ideológico mais intenso. A questão não deve ser enfrentada 

com silêncios e reservas, mas antes com desafios. 

Para que se alcance essa política de aglutinação, é útil que a convivência 

possa fazer-se sem excessivos estereótipos e sem muita hostilidade. A 

dificuldade maior a esse respeito parece localizar-se entre o pessoal da 

pesquisa comercial e o restante da categoria, em especial o do meio 

acadêmico. Afinal de contas, o magistério secundário é visto por todos 

como frente de trabalho e de luta, onde o interesse da categoria se 

confunde com o interesse geral (por melhores condições de educação): e 

os professores universitários vêm conhecendo a necessidade de luta 

coletiva contra o aviltamento salarial. (DURAND, 1984, p. 77, grifo do 

autor) 

 

Uma pesquisa do “Todos pela Educação”31 feita em maio e publicada por Isabela 

Palhares em 24 de junho de 2018 no jornal O Estado de S.Paulo, mostra que 49% dos 

professores não indicariam a docência a um jovem32, supostamente em decorrência da falta 

de reconhecimento, de respeito e de salário justo. Vale destacar que a contra-indicação da 

                                                 
31  Ver Todos pela Educação. Disponível em: <https://www.todospelaeducacao.org.br/>. Acesso em: 30 jun. 

2018. 
32 Ver O Estado de S.Paulo. Disponível em: <https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,metade-dos-

docentes-nao-indica-carreira,70002364553>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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carreira é sustentada no sentido desalentador conferido às categorias respeito, 

reconhecimento e salário. 

Por outro lado, a carreira docente pode ser percebida como “um caminho para a 

mobilidade social” em grande parte dos países em desenvolvimento, de acordo com o 

relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE33, 

que também indica que a valorização do magistério representou, historicamente, a 

alternativa adotada pelos países possuidores dos mais significativos indicativos 

educacionais, que carrearam excelentes alunos para a profissão ao tornarem a carreira mais 

atrativa. 

No Brasil, entretanto, “[...] os baixos salários e o pequeno reconhecimento social 

podem deter estudantes academicamente talentosos, já que eles têm opções mais lucrativas 

e prestigiadas”, como destaca o relatório da OCDE, e o que se verifica é que os jovens com 

menor rendimento escolar são os que buscam o magistério. Quanto a este aspecto, Maria 

do Pilar Lacerda, ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação e atual 

diretora da Fundação SM Brasil34, afirma que o ingresso de tal contingente de alunos não 

seria um fato deletério caso houvesse uma formação inicial plenamente satisfatória nos 

cursos superiores de licenciatura, acrescentando que 

 

[...] São pessoas com outro repertório social e cultural, que podem fazer 

diferença no ensino, se conectar melhor com os alunos, pois entendem 

melhor a realidade do País. O problema é que temos uma formação inicial 

fraca e uma continuada deslocada das dificuldades vividas em sala de 

aula. [...] Sei que não vai ser fácil por diversas questões: a violência, a 

falta de estrutura, o baixo salário. Mas são problemas com os quais 

convivi a minha vida toda e quero enfrentá-los. 

 

Na rede pública, os professores brasileiros recebem, em média, cerca de R$ 38,9 

mil por ano – um terço da média apurada nos países membros da OCDE. O relatório do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)35, publicado em junho de 

2018, revela que o salário de professores da educação básica é, em média, 25,2% inferior 

ao de profissionais brasileiros de outras áreas com a mesma escolaridade. Apesar de apenas 

2,4% dos alunos desejarem atuar no magistério, 20% das pessoas que acessam o ensino 

superior vão cursar alguma licenciatura, segundo os dados do Censo da Educação 

                                                 
33  Ver OCDE. Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
34  Ver Fundação SM Brasil. Disponível em: <http://fundacaosmbrasil.org/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
35  Ver INEP. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/publicacoes>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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Superior36. Diante desses dados censitários, Caroline Tavares, que atua como gerente de 

projeto do “Todos pela Educação”, considera, segundo aponta a mesma reportagem 

jornalística37, que 

 

[...] os cursos de formação de professores são mais acessíveis porque não 

são em período integral, são mais baratos que outras graduações e há uma 

grande oferta de vagas. Também têm uma garantia mais rápida de entrada 

no mercado de trabalho, ainda que pague pouco. 

 

Professores de escolas públicas ganham, em média, 25% menos que profissionais 

assalariados de outras áreas, de acordo com reportagem de Mariana Tokarnia, publicada no 

Estado de S.Paulo em 7 de junho de 201838. É o que indica o relatório do 2º Ciclo de 

Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação (PNE)39 divulgado pelo Inep 

neste mês. 

O relatório mostra que a renda salarial média dos professores subiu, eis que era de 

65,2% em 2012 e passou a 74,8% no mais recente levantamento. Conquanto tenha ocorrido 

um crescimento na equiparação salarial, o relatório ressalva que apenas se deveu a uma 

perda real de 11,1% no salário dos demais profissionais entre 2012 e 2017, enquanto os 

professores tiveram um acréscimo real na renda de 2% no mesmo período, o que significou 

um “modesto avanço”. Por outro lado, já em 2016, constatava-se que 39,6% dos 

professores do ensino médio não tinham a formação adequada, o que inspirou o PNE a 

estabelecer que, até 2024, todos os professores deverão ter a formação adequada na área 

em que lecionam. Para além da questão remuneratória, o economista Ricardo Henriques, 

superintendente executivo do Instituto Unibanco, que foi secretário nacional de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação e secretário executivo 

do Ministério de Desenvolvimento Social, ciente de que a remuneração é apenas um dos 

elementos no processo de valorização do professor, defende, em entrevista ao blog Carta 

Educação40, que a carreira ganhe reconhecimento e até mesmo “glamour”: 

                                                 
36  Idem. Disponível em:  <http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
37 Ver O Estado de S.Paulo. Disponível em: <https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,metade-dos-

docentes-nao-indica-carreira,70002364553>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
38 Ver Empresa Brasileira de Comunicações. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-06/professores-ganham-25-menos-que-profissionais-

de-outras-areas>. Acesso em 30 jun. 2018. 
39  Ver INEP. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-

/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/1476034>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
40 Ver Blog Carta Educação. Disponível em:  <http://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/nao-

enfrentamos-a-altura-o-problema-de-qualificacao-dos-professores>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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Não enfrentamos à altura o problema de qualificação dos professores. [...] 

É muito difícil tornar uma carreira almejada se a remuneração dela é 

praticamente o piso frente a todas as outras. Então eu preciso mexer na 

remuneração, mas também na questão associada à valorização do 

professor. 

 

A baixa atratividade das carreiras de magistério para os jovens estudantes 

brasileiros também contribuiu para o envelhecimento do quadro de professores no Brasil, 

uma vez que um quinto dos professores da educação básica tem mais de 50 anos de idade, 

o que, usualmente, impõe maior distanciamento desses professores mais velhos em relação 

aos alunos, segundo especialistas. Observe-se que o Censo Escolar de 201641 apontou que 

apenas 14% dos 2,1 milhões de professores que lecionavam naquele ano tinham menos de 

29 anos. Quanto ao debate sobre a formação e atualização de docentes, Miguel Thompson, 

diretor executivo do Instituto Singularidades42, declarou em entrevista à Agência 

Brasil43que 

 

O mundo mudou mais rapidamente nos últimos anos e, com isso, a 

necessidade dos alunos é outra. O sistema educacional não acompanhou 

essa mudança. Precisamos reconfigurar a escola, usar novas linguagens, 

novas metodologias de ensino. O professor jovem é essencial para essa 

mudança. Quem está há mais tempo na carreira tem muita experiência, 

mas também precisa mudar. 

 

Ao cabo, vale enfatizar que as pesquisas realizadas por órgãos oficiais brasileiros 

e organismos internacionais, tais como as destacadas anteriormente, conduzem à 

constatação de que têm sido intensificadas as assimetrias na composição do perfil de 

educadores e na oferta de educação nos variados sistemas de ensino. Assim, ainda que se 

reconheçam os efeitos benéficos da mobilidade social proporcionada pelo incremento do 

grau de escolarização, por outro lado, intensificam-se as clivagens e acentua-se a 

reprodução desigual das classes sociais em países altamente desiguais da periferia do 

sistema capitalista, como é o caso do Brasil. 

  

                                                 
41 Ver INEP. Disponível em: <http://inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos. 
42 Ver Instituto Singularidades. Disponível em: <http://institutosingularidades.edu.br/novoportal/>. Acesso 

em: 30 jun. 2018. 
43 Ver Empresa Brasileira de Comunicações. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-06/professores-ganham-25-menos-que-profissionais-

de-outras-areas>. Acesso em 30 jun. 2018. 
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6 FORMAÇÃO DE AGENTES SOCIAIS QUE ATUAM NA DOCÊNCIA 

 

 

Gauthier et al. consideram a docência um “ofício feito de saberes [...] que formam 

uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para responder a exigências do 

ensino” (GAUTHIER ET AL., 1998, p. 28), de modo que, segundo Borges e Tardif (2001), 

os saberes relacionados com a docência revelam uma complexidade que pode ser estudada 

a partir dos processos formativos e de profissionalização dos próprios sujeitos envolvidos 

nessa dinâmica, devendo ser levada em consideração a identidade do professor, além de 

contextualizadas suas experiências de vida. 

Na mesma linha, Miranda (2008) já pontuava que o professor é capaz de formar 

uma relação rizomática com os saberes acumulados em sua trajetória, o que se processa em 

proveito das interações com alunos em sala de aula, o que converge com a crítica ao 

racionalismo técnico apontada por Monteiro (2007): 

 

A concepção implícita no modelo da racionalidade técnica, de que o 

professor é apenas um canal de transmissão de saberes produzidos por 

outros, é muito simplista, negando a subjetividade e saberes dos 

professores e dos alunos como agentes no processo educativo e 

parecendo desconhecer a crise de paradigmas no campo do conhecimento 

científico nas últimas décadas. (MONTEIRO, 2007, pp. 21-22). 

 

O que chama a atenção nos estudos desenvolvidos por Tardif (2012, p. 37) são as 

diversas lacunas nos cursos superiores de formação inicial para o magistério, o que acaba 

por diferenciar bem menos os licenciandos dos demais profissionais de áreas com saberes 

afins, pois “[...] na formação de professores ensinam-se teorias [...] históricas, pedagógicas 

etc., que foram concebidas, na maioria das vezes, sem nenhum tipo de relação com o 

ensino nem com as realidades cotidianas do ofício de professor”. Desta forma, Borges e 

Tardif (2001) afirmam a respeito da relação entre os saberes e o processo de 

profissionalização docente: 

 

Enfim, cada vez mais os estudos sobre os saberes docentes vêm se 

constituindo como uma possibilidade de análise dos processos de 

formação e profissionalização dos professores. Tais estudos, no atual 

quadro da pesquisa educacional brasileira, fazem parte de um esforço de 

compreensão da profissão e dos processos de profissionalização docentes 

a partir da ótica dos próprios sujeitos nela envolvidos. [...] eles se inserem 
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no movimento internacional das reformas pela profissionalização, 

revelando um lado do ofício de professor que por muito tempo ficou 

encoberto pelas pesquisas. (BORGES; TARDIF, 2001, pp. 17-18). 

 

Avançando nesse debate sobre profissionalização no magistério, os mais recentes 

relatórios da OCDE44, divulgados em 2018, revelam que destacados sistemas educacionais 

do mundo, como o da Estônia e de Cingapura, dispõem de estágios bem feitos no 

magistério. Enfatizam, ademais, a importância de uma “prática clínica obrigatória e longa” 

antes de começar a lecionar. A eficiência do estágio está ligada à supervisão de 

profissionais experientes, ao feedback e à avaliação, como acentua Renata Cafardo, em 

reportagem do Estado de S.Paulo de 24 de junho de 201845. 

Enquanto a legislação educacional do Chile passou a privilegiar a prática na 

formação de professores, de forma que as universidades organizem e acompanhem o 

estágio e sejam realizados treinamentos no final do curso, inspirados no modelo da 

residência médica, realizados em quatro dias da semana, percebe-se pouca determinação 

até mesmo do Ministério da Educação em promover modificações substanciais no modelo 

educacional brasileiro que alterem as diretrizes para cursos de formação de professores, no 

sentido de “ensinar a ensinar”, ou que aumentem a carga horária do estágio curricular 

obrigatório. 

Tem-se como exemplo bastante atual a vagarosa ampliação, fixada em cem horas, 

da exigência da carga horária dos estágios de docência no Brasil, diante da resistência do 

“mercado educacional”, e da expectativa arraigada de que, nas palavras de Mirhan (2015, 

p. 61) “os cursos das escolas particulares são mais rápidos, práticos, objetivos, e seus 

currículos mais adaptados ao mercado de trabalho”. 

Trata-se de uma lógica em tudo diferenciada do que preconizava o pensamento 

freireano, segundo apresenta Gadotti (2007) 

 

Em Pedagogia da autonomia ele [Paulo Freire] mostra o quanto a 

formação do professor é importante para qualquer mudança educacional, 

sobretudo para a melhoria da qualidade do ensino. A qualidade da 

educação e do ensino foi um tema constante dos debates de Paulo Freire. 

Qualidade, para ele, era um conceito político. Como ele afirma em seu 

livro Política e educação “exatamente porque não há uma qualidade 

                                                 
44  Ver OCDE. Disponível em: <http://www.oecd.org/education/skills-beyond-

school/publicationsworkingpapersblogsandvideos.htm>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
45 Ver O Estado de S.Paulo. Disponível em: <https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,aprender-a-

ensinar,70002367791>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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substantiva, cujo perfil se ache universalmente feito, uma qualidade da 

qual se diga: esta é a qualidade, temos que nos aproximar do conceito e 

nos indagar em torno de que qualidade estamos falando” (Freire, 1993, p. 

42). “Educação e qualidade são sempre uma questão política, fora de cuja 

reflexão, de cuja compreensão não nos é possível entender nem uma nem 

outra” (Idem, p. 43). 

A qualidade do ensino também se mede pela formação de um aluno 

crítico e politizado. Os neoliberais confundem qualidade com 

competitividade. Nos países com grandes disparidades de renda como o 

Brasil, são os professores que financiam a expansão do ensino. Nesses 

países, se a escola ainda tem alguma qualidade é devido a eles. A 

desprofissionalização do professor o atinge como cidadão. (GADOTTI, 

2007, pp. 39-40, grifo do autor) 
 

Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo46, publicada por Isabela Palhares em 

24 de junho de 2018, indica que somente 2,4% dos jovens brasileiros com 15 anos de idade 

querem exercer o magistério, ao passo que se constatava, há dez anos, o percentual de 

7,5% na mesma faixa etária, segundo estudo da OCDE, cujo relatório “Políticas Eficientes 

para Professores”47 sinaliza o baixo reconhecimento social e os parcos salários verificados 

nesse setor profissional como fatores de destaque para justificar a baixa atratividade das 

carreiras de docência. 

Os demais países avaliados pela OCDE também experimentaram queda na 

quantidade de adolescentes que pretendem ser professores, apesar de ter sido menos 

acentuado o decréscimo, pois a proporção de alunos interessados no magistério nessas 

outras regiões passou de 6% dos adolescentes de 15 anos de idade para 4,2%. 

O relatório revelou ainda que quanto menor a escolaridade dos pais, maior é a 

proporção dos interessados na carreira, haja vista que atuar no magistério é a opção de 

3,4% dos adolescentes filhos de pais que apenas concluíram o ensino fundamental, 

enquanto, entre os filhos de pais que cursaram o ensino superior, o percentual cai para 

1,8%. 

Diante dessa possibilidade de mobilidade social para classes sociais subalternas 

sob a perspectiva econômica,  Mills (1981) ofereceu arguta contribuição a ser considerada 

para se compreender o caráter instrumental da cultura, a fim de elidir possíveis ilusões: 

 

[...] o homem comum, mesmo hoje, se sente inclinado a explicar e 

justificar o poder em termos de conhecimento ou capacidade. Também 

                                                 
46 Ver Observatório do PNE. Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/noticias/so-2-4-dos-

jovens-brasileiros-querem-ser-professor>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
47  Ver OCDE. Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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revela algo sobre a experiência que o conhecimento passou a ser. A 

cultura já não é considerada um ideal, mas um instrumento. Numa 

sociedade de poder e riqueza, o conhecimento é valorizado como 

instrumento de poder e riqueza e também, naturalmente, como um 

ornamento para a conversação. [...] Mas hoje, os ideais pessoal e social 

do conhecimento coincidiram naquele que o conhecimento representa 

para o sujeito inteligente – progresso na carreira; e para a nação 

inteligente – o prestígio cultural, santificando o poder com a autoridade. 

(MILLS, 1981, pp. 408-409, grifo do autor) 

 

A superação desse caráter instrumental da educação é proposta por Giroux (1987) 

em favor de uma pedagogia radical, alicerçada em princípios democráticos, que não se 

coaduna com a hegemonia dos imperativos neoliberais refutados pelo pensador norte-

americano já na década de 1980, da forma  a seguir: 

 

Há também uma crescente tendência política e ideológica, como 

expressam os debates atuais sobre reforma educacional, para afastar os 

professores e alunos de seu contexto e de suas experiências culturais, em 

nome de abordagens pedagógicas que tornarão o processo escolar mais 

instrumental. Isto geralmente significa que professores e alunos serão 

“colocados” dentro de abordagens curriculares e de esquemas de 

gerenciamento instrucional que reduzem seus papéis à implementação de 

objetivos de editores, de especialistas e de outros profissionais afastados 

das singularidades da vida diária da sala de aula. (GIROUX, 1987, p. 23). 

 

 

Ao proceder a uma análise que toma por referência o ponto de vista macrossocial 

e político48, Ana Archangelo, professora da Faculdade de Educação da Unicamp e 

Presidente da Comissão Permanente de Formação de Professores da Unicamp (CPFP), em 

entrevista ao blog Carta Educação,49 destaca que a reforma do ensino médio isenta o 

Estado de suas responsabilidades com as políticas de formação e de valorização da carreira 

docente: 

 

Nossa história recente tem nos mostrado que quando a educação é 

compreendida como privilégio para poucos ou como mercadoria de baixa 

qualidade para muitos, e não como direito social, as distorções são 

inúmeras, e os danos, sérios. A adoção do notório saber para a educação 

básica é nociva a curto e a médio prazos e, portanto, desaconselhável. A 

curto prazo e a um só tempo, coloca em sala de aula professores sem a 

                                                 
48 Ver Blog Carta Educação: Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/politicas-para-ed-

basica-e-mp-do-ensino-medio/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
49 Ver idem. Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/notorio-saber-na-educacao-desonera-

o-estado-de-sua-responsabilidade>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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qualificação adequada e ataca os cursos de formação de professores 

comprometidos com a melhoria da qualidade da educação básica. Esses 

cursos concorrerão com a formação técnica e a possibilidade posterior de 

certificação de notório saber para a docência. Nesse cenário, a quem as 

licenciaturas seriam atrativas? 

A médio prazo, isenta o Estado de sua responsabilidade com as políticas 

de formação de professores e de valorização da carreira docente. O 

Estado se desincumbe da responsabilidade pelo déficit de professores, 

que é real, em especial em algumas áreas do conhecimento; e que decorre 

da negligência para com a educação pública, em alguns casos, e de 

inúmeras medidas tomadas para desvalorizar a carreira docente, em 

outros. 

Mais uma vez assistimos a uma dinâmica que lança mão da negação dos 

reais determinantes do problema que o Projeto de Lei diz pretender 

solucionar, em prol de medidas paliativas, por meio das quais se expressa 

um profundo descaso para com a formação de professores e com a 

educação das crianças e jovens em nosso país. 

 

A realidade e as condições de trabalho de professores nas escolas brasileiras 

acabam por impregnar-se, lamentavelmente, por considerável caráter de improvisação, de 

ofício amadorístico, a despeito dos estudos que demonstram que o processo formativo para 

a docência se dá no ambiente escolar, complexo e multifacetado (HANDFAS; TEIXEIRA, 

2007, p. 132), acirrando-se a celeuma em virtude do debate sobre a notoriedade do saber 

para lecionar no ensino médio e a eventual transformação de atuais e futuros postos de 

trabalho profissionais em subemprego, a depender de como seja regulamentada a recente 

reforma educacional, do que decorrerá, de modo inexorável, maior estigmatização50 da 

profissão de professor no Brasil, desvalorizado como profissional e inequivocamente sub-

remunerado. 

Baltar e Baltar (2017), em defesa do aperfeiçoamento acadêmico e da maior 

integração dos profissionais das áreas de Sociologia, Antropologia, Ciência Política e afins, 

ainda que admitidas as distinções entre as correspondentes ocupações desempenhadas no 

mercado de trabalho, apresentam propostas de reformulação do processo de formação dos 

cursos superiores de bacharelado em suas conclusões de recente pesquisa, restando 

subjacente o argumento de que não devam persistir desvalorização nem supervalorização 

profissional: 

 

[...] Todo exercício profissional, seja como docente universitário, docente 

do ensino básico ou sociólogo, está sujeito aos limites do mercado. São 

                                                 
50 Ver GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 1988. 160 p. 
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todos trabalhadores, seja no exercício do serviço público seja exercício do 

setor privado. Todos exercem um trabalho intelectual, com as mesmas 

possibilidades criativas e os mesmos condicionantes estruturantes 

(salário, condições de trabalho etc.). Até por isso, o início da organização 

sindical dos sociólogos não distinguiu trabalhadores do ensino superior, 

ensino básico e sociólogos. Apesar da base comum, com o avanço do 

sistema superior de ensino, a academia fez o estranhamento do sociólogo, 

alimentou uma indiferença com o professor do ensino médio e produziu 

uma supervalorização do professor universitário. (BALTAR; BALTAR, 

2017, p. 284) 

 

Sem embargo, considerando-se o cenário que se avizinha, longe de apontar para a 

superação da dicotomia de que trata Bonelli (1994, p. 110), em estudo seminal sobre a 

profissão de sociólogo, em que analisa a distinção entre “intelligentsia” e profissão, diante 

da atuação decisiva do mercado a submeter as profissões mais fracas ao seu controle e as 

mais fortes a controlá-lo, há de se concluir que o mercado orientado pelos princípios 

neoliberais passou a subjugar a todas (BALTAR; BALTAR, 2017, p. 283). 
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7 OS CASOS “ENSINA BRASIL” / “TEACH FOR ALL” / “KROTON” 

 

 

“Notório saber: vire professor em 5 semanas”51 é o cerne da propaganda, que 

prossegue: 

 

Se você fez Física e está desempregado, chegou a oportunidade que você 

esperava. Agora, você pode dar aulas de Matemática, por exemplo, 

passando por um treinamento inicial de apenas cinco semanas. Sim… eu 

disse cinco. Começou a operar no Brasil uma organização social “sem 

fins lucrativos” de formação de professores chamada “Ensina Brasil”52. 

 

Pode parecer, à primeira vista, uma brincadeira de mau gosto ou uma fraude, 

tendente a prejudicar estudantes incautos, ávidos em receber um diploma para obter um 

posto de trabalho na área de seus sonhos. Mas não se trata disso apenas ou somente. O 

projeto subjacente à propaganda é verdadeiro e consiste num golpe efetivo na formação 

docente, pois opera da seguinte forma: todo o conteúdo programático teórico, 

supostamente suficiente para o exercício profissional, é transmitido nas alardeadas cinco 

semanas e o estudante passa a atuar no magistério pelo período de dois anos, a fim de 

concluir sua formação na prática, contratado como professor temporário de um governo-

parceiro, fazendo jus a receber como contraprestação pelo serviço os vencimentos iniciais 

da carreira. Tudo se coaduna com o mais legítimo estilo “self made man”53, tão arraigado 

nos Estados Unidos da América, com apelo ao imediatismo e ao dinamismo, tanto quanto 

se revela a superficialidade de nossas dinâmicas contemporâneas de formação intelectual. 

Financiada pela Fundação Lemann e pelo Itaú Social, entre outras empresas, 

“Ensina Brasil” é uma organização sem fins lucrativos organizada sob a forma de OSCIP 

(organização da sociedade civil de interesse público), ligada à ONG norte-americana 

“Teach For All” (TFA), que atua no recrutamento e na preparação de professores 

temporários para governos de variados entes federativos brasileiros. A “Teach For All”, 

por sua vez, é a internacionalização de outra ONG norte-americana chamada “Teach For 

America”, que forma professores em seis semanas e é mantida com verbas de um fundo 

                                                 
51 Ver Blog Avaliação Educacional. Disponível em: <https://avaliacaoeducacional.com/2016/09/24/notorio-

saber-vire-professor-em-5-semanas/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
52 Ver Ensina Brasil. Disponível em: < https://www.ensinabrasil.org/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
53 Ver DOUGLASS, Frederick. Self-made Men (Paperback). Createspace Independent Publishing Platform, 

2015. 

http://ensinabrasil.org/
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privado oriundo de fundações da família Walton e de Bill Gates. Foi uma forma 

improvisada de aumentar os quadros do magistério para atender a demanda por mais 

professores, que lança no mercado profissional da educação norte-americana entre 8 a 10 

mil profissionais por ano. 

Segundo fontes consultadas pelo blog Avaliação Educacional54, como Eric 

Westervelt55, o grupo TFA tem procurado transformar a educação em estreito alinhamento 

com o movimento das “escolas charters”56 há vinte anos. Essa ONG norte-americana 

enviou 8.000 jovens às escolas de alto risco que concordaram em participar do programa 

por dois anos. É certo que alguns permanecem por mais tempo, porém a maioria solicita 

desligamento no prazo de três anos, o que funciona como uma “porta giratória”, tendo em 

vista que os contratados precisam aprender a lecionar na condução do “treinamento em 

serviço”, sem experiência prévia, e abandonam as escolas onde lecionam assim que obtêm 

recolocação em suas profissões originárias. 

Esta nova alternativa de formação de professores aportou no Brasil por meio da 

“Ensina Brasil”, dentre outras instituições, com tal proposta radical de quase aniquilar a 

transmissão de conhecimentos teóricos. Em face da reformulação do ensino médio 

promovida pela Lei nº 13.415/2017, receia-se que iniciativas como esta se generalizem e 

proliferem como estratégia de formação, mormente diante da lassidão dos critérios para 

participar do programa: 

 

Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a) 

Possuir português fluente 

Ter curso superior completo ou previsão de graduação até dezembro de 

2016 (Você ainda pode se inscrever caso sua data de graduação tenha 

sido postergada para o primeiro semestre de 2017 em função de greve na 

sua universidade. Estes casos serão analisados posteriormente) 

Ter diploma de graduação reconhecido pelo MEC 

Ter disponibilidade para participar da formação inicial de 5 semanas em 

janeiro de 2017 

Ter disponibilidade para participar do programa de fevereiro de 2017 até 

dezembro de 2018 (trabalho remunerado) 

                                                 
54 Ver Blog Avaliação Educacional. Disponível em: <https://avaliacaoeducacional.com>. Acesso em: 30.jun. 

2018. 
55 Ver National Public Radio. Disponível em: 

<https://www.npr.org/sections/ed/2015/03/03/389282733/where-have-all-the-teachers-

gone?can_id=&source=email-teacher-shortage-ny-times-got-it-wrong&email_referrer=teacher-shortage-ny-

times-got-it-wrong?can_id=&source=email-teacher-shortage-ny-times-got-it-wrong&email_referrer=teacher-

shortage-ny-times-got-it-wrong>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
56 Ver Blog Carta Educação. Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/charter-school-

uma-escola-publica-que-caminha-e-fala-como-escola-privada/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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Ter disponibilidade para morar fora de sua cidade por 2 anos, a partir de 

fevereiro de 2017 

 

Enquanto o Poder Público não se posiciona acerca dos mais díspares e esdrúxulos 

cursos de formação de docentes no Brasil, persiste o recrutamento de novos estudantes nas 

universidades e nas demais instituições de ensino que se veem desestimulados a prosseguir 

com o longo processo de capacitação regular, diante da distribuição ostensiva do seguinte 

convite: 

 

Prezados (as), 

É com muita alegria e satisfação que venho divulgar o Processo seletivo, 

segue mais informações no nosso site http://ensinabrasil.org/. 

Para os que não conhecem, o Ensina faz parte do Teach for All, uma rede 

presente em mais de 40 países que melhora a educação desses países a 

vários anos. 

POR QUE PARTICIPAR DO PROGRAMA? 

Impacto social: você contribui com o desenvolvimento do seu país, 

enfrentando um desafio dos grandes 

Rede de agentes de transformação: você fará parte de uma rede global de 

jovens talentosos e com vontade de botar a mão na massa e fazer a 

diferença 

Desenvolvimento profissional: durante os 2 anos do programa, você 

passará por uma formação que te auxiliará a como dar aulas e a 

desenvolver habilidades cruciais em qualquer carreira 

Desenvolvimento pessoal: enriqueça como cidadão através da experiência 

incomparável de estar na sala de aula 

Apoio após o programa: apoio de mentores e acesso exclusivo a parceiros 

do Ensina Brasil, com aceleração do seu impacto independente da sua 

área de atuação. 

 

Outro caso emblemático é comentado por Madalena Guasco Peixoto, que é 

coordenadora da Secretaria-Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino (Contee) e diretora da Faculdade de Educação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Esta professora alerta, em artigo eletrônico 

do blog Carta Educação57, para a privatização da escola pública com a complacência do 

Estado brasileiro. 

A partir das observações formuladas por Madalena Peixoto, constata-se que a 

educação na rede privada de ensino poderia ser tão-só uma alternativa democrática para 

aplicação de metodologias ou currículos mais convenientes a grupos não identificados com 

                                                 
57 Ver idem. Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/o-bird-a-kroton-e-os-tentaculos-

privatistas-sobre-a-educacao>. Acesso em: 30 jun. 2018. 

http://ensinabrasil.org/
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a opção oficial dos sistemas de ensino da rede pública, sem competir na alocação de 

recursos do Erário com a escola pública, laica e gratuita. Contudo, ao contrário, o que se 

constata é uma dinâmica de financeirização, mercantilização e, em certos nichos, até 

oligopolização, como ocorrera recentemente na negociação para que a Kroton 

Educacional58 adquira o controle da Somos Educação59, ainda sujeita a análise pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade60.  

Diante desse cenário, a Kroton, uma gigante no segmento do ensino, tende a 

consolidar-se como líder de mercado na educação básica, em se tornando controladora da 

Rede Pitágoras61, detentora de “uma cadeia de mais de nove escolas e universidades por 

todo Brasil e outras partes do mundo, como Japão e Canadá”62, além dos materiais 

escolares Anglo, Ético, Geo, Maxi, Motivo, PH e Ser63, alcançando mais de um milhão de 

estudantes somente na rede privada, além de tantos outros milhões na exata medida em que 

forem estabelecidas as parcerias entre o conglomerado empresarial mencionado, outros 

grupos empresariais64 e governos locais ou federal. 

A Kroton somente não logrou expansão ainda maior porque o Cade rejeitou65 a 

pretendida fusão com a Universidade Estácio de Sá – Unesa66, em decisão de junho de 

201767, na qual votaram pela rejeição os conselheiros Gilvandro Vasconcelos Coelho de 

Araújo, Alexandre Cordeiro Macedo, João Paulo de Resende, Paulo Burnier da Silveira e 

Alexandre Barreto de Souza (presidente do Cade), ao passo que apenas Cristiane Alkmin 

Junqueira Schmidt – a conselheira-relatora – deliberou pela aprovação do negócio jurídico. 

Essas são dinâmicas de transformação por que passam as instituições escolares, 

como já indicavam as observações de Deleuze (1992a, p. 225), para quem se identificam 

no “[...] regime das escolas: as formas de controle contínuo, avaliação contínua, e a ação 

                                                 
58 Ver Kroton. Disponível em: <http://www.kroton.com.br/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
59 Ver Somos Educação. Disponível em: <http://www.somoseducacao.com.br/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
60 Ver Rev. Fórum. Disponível em: <https://www.revistaforum.com.br/a-kroton-tem-todas-as-caracteristicas-

de-cartel-diz-daniel-cara-sobre-compra-da-somos/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
61 Ver Rede Pitágoras. Disponível em: <https://www.redepitagoras.com.br/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
62 Ver Jornal Franquia. Disponível em: <http://www.jornalfranquia.com.br/?pg=desc-noticias&id=8268>. 

Acesso em: 30 jun. 2018. 
63 Ver Somos Educação. Disponível em: <https://somoseducacao.gupy.io/jobs/6462>. Acesso em: 30 jun. 

2018. 
64 Ver Blog Relatório Reservado. Disponível em: <https://relatorioreservado.com.br/assunto/kroton/>. 

Acesso em: 30 jun. 2018. 
65 Ver Rev. Exame. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/3-pontos-que-levaram-o-cade-a-

barrar-a-fusao-da-kroton-e-estacio/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
66 Ver Estácio. Disponível em: <http://portal.estacio.br/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
67 Ver. Rev. Infomoney. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-

indices/noticia/6745958/por-votos-cade-rejeita-fusao-entre-kroton-estacio>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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da formação permanente sobre a escola, o abandono correspondente de qualquer pesquisa 

na Universidade, a introdução da “empresa” em todos os níveis da escolaridade. Deste 

modo, Deleuze (1992b) percebeu, ainda na década de 1980, a tecnificação da escola nas 

sociedades de controle, crescentemente imbricadas com as empresas: 

 

O que está sendo implantado, às cegas, são novos tipos de sanções, de 

educação, de tratamento. Os hospitais abertos, o atendimento em 

domicílio etc., já surgiram há muito tempo. Pode-se prever que a 

educação será cada vez menos um meio fechado, distinto do meio 

profissional – um outro meio fechado – , mas que os dois desaparecerão 

em favor de uma terrível formação permanente, de um controle contínuo 

se exercendo sobre o operário-aluno ou o executivo-universitário. Tentam 

nos fazer acreditar numa reforma da escola, quando se trata de uma 

liquidação. (DELEUZE, 1992b, p. 216) 

 

Diante de todo o exposto, constata-se a diuturna ascensão de colossais estruturas 

empresariais que lançam mão das mais avançadas técnicas de captação de consumidores 

das novas alternativas de ensino, apoiadas em crescente informatização e financeirização68,  

a fim de se mostrarem pretensamente adaptadas ao dinamismo de um sistema econômico 

no qual a capacitação técnica aligeirada e superficial torna-se preponderante e preferível à 

formação humanística e aprofundada, o que conduz à reprodução acelerada de um alunado 

e um perfil de profissionais que primam pelo desenvolvimento técnico, incluído, por certo, 

o segmento docente. 

Trata-se, efetivamente, de uma dinâmica que estimula a oferta de profissionais 

polivalentes, cuja formação e atuação no mercado de trabalho atendem à mesma lógica de 

perpetuação do precariado do Sul global, que é composto basicamente, segundo Ruy Braga 

apresenta em entrevista concedida à revista Carta Capital, 

 

[...] pelos setores das classes trabalhadoras e das classes médias em 

vias de proletarização localizados em sociedades semiperiféricas, 

que oscilam entre o aprofundamento da exploração econômica e a 

ameaça da exclusão social e que, portanto, são mais diretamente 

atingidos pelo recrudescimento da mercantilização do trabalho, das 

terras urbanas e do dinheiro que acompanhou a crise da 

globalização após 200869. 

  

                                                 
68 Ver Blog Carta Educação. Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/o-bird-a-kroton-e-os-

tentaculos-privatistas-sobre-a-educacao/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
69 Ver Rev. Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-livro-ruy-braga-

expoe-resistencia-do-precariado-ao-neoliberalismo>. Acesso em: 30 jun. 2018. 

https://www.cartacapital.com.br/economia/quando-o-trabalhador-paga-o-dobro-reduz-salario-pela-metade
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa almejou tratar das transformações verificadas no perfil de docentes 

do ensino médio no Brasil, com o escopo de aferir o potencial que possa vir a modificar 

parte significativa das relações concernentes ao processo de ensino-aprendizagem na 

educação básica, assim como se buscou determinar, em especial, eventual impacto 

deletério sobre a oferta de cursos superiores de licenciatura e a necessidade de 

reformulação dos demais cursos preparatórios para o magistério, especialmente em 

decorrência do sensível desprestígio dessas modalidades de formação profissional apurado 

em recentes sondagens e levantamentos estatísticos. 

Pretendeu-se aferir, complementarmente, em que medida a atuação desse novo 

perfil de docentes oriundos de áreas profissionais estranhas ao magistério, cujo notório 

saber venha a ser reconhecido, poderá colaborar para a verificação de expressivo abalo no 

mercado de trabalho em desfavor de docentes com habilitação em cursos de magistério 

superior e, até mesmo, de nível médio, na modalidade normal. 

Constata-se, desta maneira, que a introdução do critério de notoriedade do saber 

tende a formar, de modo crescente, professores apartados da complexidade dos processos 

formativos, da construção de saberes específicos, bem como conduz à vulneração de 

princípios da formação docente, de legitimação profissional e de ingresso na rede pública 

de ensino, com destaque para a transformação do professor num especialista de conteúdos 

a transmitir, desarticulado de sua identidade docente e de perspectivas de 

profissionalização, mormente em face das pressões mercadológicas sobre a educação, no 

sentido de intensificar reformas conservadoras em curso desde os anos 1990 e a 

precariedade do sistema público. 

Outros reflexos esperados da abertura de mercado de trabalho para professores com 

notório saber são a fragmentação da identidade profissional dos docentes que atuam não 

somente no ensino médio, considerando-se o prognóstico de que novas reformas atinjam 

demais segmentos da educação básica e superior; a inexorável proliferação de cursos de 

formação aligeirada de profissionais de ensino; a decadência de cursos superiores de 

licenciatura voltados, inicialmente, para áreas técnicas e profissionalizantes; e, quiçá, possa 

tal dinâmica contaminar as demais áreas do ensino, em se confirmando que os múltiplos 
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sistemas públicos e privado prossigam nesse rumo de acelerada flexibilização das 

exigências de formação de docentes. 

Quanto às limitações desta pesquisa, cabe reportar que a mais contundente se 

verificou em virtude da exiguidade do lapso temporal fixado para coleta de material 

empírico, diante do cronograma elaborado no início do semestre de 2018, o que consiste no 

maior impeditivo de se efetuar uma pesquisa de fôlego maior, impossibilitando-se a 

utilização de outros métodos, quantitativos ou qualitativos, os quais seriam úteis à 

complementação dos presentes dados coletados neste trabalho, tais como um extenso rol 

que poderia advir de questionários, entrevistas, surveys ou enquetes, para além da pesquisa 

bibliográfica e das fontes indiretas ora coligidas. 
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ANEXO: 

 

 

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. 

 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

 

(Vide Decreto nº 3.860, de 2001) 

(Vide Lei nº 10.870, de 2004) 

(Vide Adin 3324-7, de 2005) 

(Vide Lei nº 12.061, de 2009) 

[...] 

 

 

Seção IV 

Do Ensino Médio 

 

[...] 

 

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por 

itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 

curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a 

saber: (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

I - linguagens e suas tecnologias; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - matemática e suas tecnologias; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

V - formação técnica e profissional. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) (grifo nosso) 

§ 1o A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será 

feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. (Redação dada pela Lei nº 

13.415, de 2017)  

 

[...] 

 

TÍTULO VI 

Dos Profissionais da Educação 

 

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo 

exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 

2009) 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos 

ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos 

de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área 

pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para 

ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por 

titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou 

privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao 

inciso V do caput do art. 36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) (grifo nosso) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art3%C2%A75
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3324&processo=3324
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
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V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto 

pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) (grifo nosso) 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades 

do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da 

educação básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos 

e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em 

serviço; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras 

atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 

de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017) 

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão 

promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. 

(Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar 

recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, 

subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei 

nº 12.056, de 2009). 

§ 4o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos facilitadores de 

acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação 

básica pública. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 5o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação de 

profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional 

de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação 

plena, nas instituições de educação superior. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 6o O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos 

concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para 

formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação - CNE. (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

§ 7o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 8o Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional 

Comum Curricular. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) (Vide Lei nº 13.415, de 2017) 

 

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de 

cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações 

tecnológicas. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, 

no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação 

profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. (Incluído 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, 

destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 

fundamental; 

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que 

queiram se dedicar à educação básica; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1


53 

 

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. 

 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em 

pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional. 

 

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no 

mínimo, trezentas horas. 

 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em 

área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. (grifo nosso) 

 

[...] 

 

Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta Lei 

serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos 

normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. 

 

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 28 

de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 

21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de 

outubro de 1982, e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições 

em contrário. 

 

 

LEI Nº 13.415, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei no 11.161, de 5 de agosto de 

2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral. 

 

[...] 

 

Art. 6o O art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 61. ........................................................... 

................................................................................. 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para 

ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por 

titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou 

das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput 

do art. 36; 

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo 

Conselho Nacional de Educação. 
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........................................................................” (NR) 

 

Art. 7o O art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 

na modalidade normal. 

.................................................................................. 

§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional 

Comum Curricular.” (NR) 

 

[...] 

 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 22. Fica revogada a Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005. 

 

Brasília, 16 de fevereiro de 2017; 196o da Independência e 129o da República. 

 

MICHEL TEMER 

José Mendonça Bezerra Filho 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.2.2017 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 839, DE 2016 / SP 

 

Dispõe sobre reconhecimento e titulação de NOTÓRIO SABER para os cargos de Professores no 

Estado de São Paulo e fixa outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Os órgãos ligados à Secretaria da Educação e demais Instituições educacionais e 

privadas do Estado de São Paulo, compreendendo os segmentos das escolas regulares e/ ou 

técnicas, no nível da educação básica, só poderão contratar profissionais definidos como de 

"NOTÓRIO SABER" que foram: 

I - certificados por Instituições de Ensino Superior; ou 

II - examinados por uma banca composta de no mínimo 03 (três) professores da rede estadual de 

ensino, sendo: 

a) um doutor na área de atuação do postulante; 

b) um doutor em Educação; 

c) um supervisor de ensino. (grifo nosso) 

 

Artigo 2º - Para os casos contidos no artigo 1º, inciso II, a formação da banca fica sob a 

responsabilidade do Dirigente Regional de Ensino de cada região, que escolherá e convocará seus 

membros e expedirá o certificado de Notório Saber. 

§ 1º - O certificado de Notório Saber passa a ser de obrigatória apresentação no ato da contratação. 

§ 2º - O certificado de Notório Saber terá validade por todo o Estado de São Paulo, nas escolas 

públicas e particulares que ofereçam cursos nos segmentos de ensino da educação básica, regular 

e/ou técnica. 

§ 3º - A Unidade de Ensino deverá ter uma cópia do Certificado de Notório Saber. 
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