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Observações:  
* Emenda Constitucional nº 59/2009 prevê Educação obrigatória dos 04 aos 17 anos e ao longo da vida.  
  A Lei nº. 13.005/2014 aprova o PNE – Plano Nacional de Educação para 2014/20124, com 20 Metas. 
 Resolução CNE/CP nº 02/2017 e Resolução CNE/CP nº 04/2018 aprovam a BNCC na Educação Básica.  
 Resolução CNE/CP nº 02/2019 e Resolução CNE/CP nº 01/2020 definem a BNCC da Formação Docente. 



 O Projeto de Nação está na Constituição Federal 

Diretrizes Curriculares Nacionais,  

Gerais e Específicas 
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Exigências do Processo Educativo na  
Qualificação para o Trabalho 

• A Qualificação para o Trabalho integra um processo educativo de construção de saberes e práticas vinculadas 
ao mundo do trabalho e à prática social, objetivando o pleno desenvolvimento do educando.  

• A Profissionalização do educando objetiva a sua inserção no mundo laboral, em condições de promover 
aprimoramentos profissionais ao longo da vida, para atender a crescentes e complexos desafios. 

• A efetiva Profissionalização exige Currículos sintonizados com as demandas do mundo do trabalho e ambientes 
adequados para sua preparação, em laboratórios, oficinas e outros ambientes que cultivem a prática, 
objetivando o desenvolvimento do “ethos” profissional. 

• Qualificação para o Trabalho exige Projeto Pedagógico sintonizado com a exigência de cumprimento do 
compromisso ético da qualificação para o trabalho articulado com o exercício da cidadania. 

• Esse compromisso exige a concepção do trabalho como princípio educativo e base para a organização e 
desenvolvimento curricular em seus objetivos, conteúdos e métodos de ensino-aprendizagem, bem como a 
adoção da pesquisa como princípio pedagógico necessariamente presente em toda a formação das pessoas que 
viverão sua prática social em um mundo do trabalho permanentemente mutável. 

• Desenvolver Competência Profissional como exigência da qualificação para o trabalho implica poder decidir, 
sabendo julgar, analisar, avaliar, observar, interpretar, correr riscos, corrigir fazeres, antecipar soluções, 
escolher, resolver e responder a desafios, convivendo com o incerto e o inusitado. 



O Mundo do trabalho e as  Exigências de 
oferta da Educação Profissional 

• As mudanças em curso no mundo do trabalho exigem uma nova educação profissional, que demanda novos projetos 

educacionais e novos professores devidamente preparados e comprometidos com o exercício da função docente. 

• O Professor da Educação Profissional e Tecnológica deve preparar seus educandos para atuar num mundo do trabalho cada 

vem mais complexo e competitivo, o qual exige respostas cada vez mais complexas e competentes.  

• A complexidade, como nos ensina Edgar Morin, é uma das grandes marcas deste século. Para enfrentar a dinâmica desse 

movimento de permanente e crescente complexificação das relações sociais e produtivas, é essencial o desenvolvimento 

cognitivo e operativo de Aprendizagem Essenciais que se expressam em Competências Profissionais e Sociais.  

• Essas Competências se constituem em esquemas mentais que possibilitam mobilizar, articular e integrar conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e atitudes socioemocionais) e valores que orientem seu 

julgamento e sua ação para resolver demandas complexas da vida cotidiana em situações de trabalho planejadas ou inéditas.  

• Desenvolver saberes e competências profissionais  é o principal compromisso ético da instituição educacional para com seus 

estudantes, o mundo do trabalho e a sociedade beneficiária da ação competente de seus cidadãos trabalhadores. 

• Esse compromisso ético exige a formação de um novo perfil docente para atuar na educação profissional, que seja capaz de 

orientar seus educandos nas trilhas da aprendizagem, a partir da realidade da complexa prática social do trabalhador. 



Requisitos do Professor da Educação Profissional 
Técnica como mediador da Profissionalização 

• Bom domínio dos saberes pedagógicos indispensáveis para conduzir jovens e adultos nas trilhas da 

aprendizagem e da constituição de saberes e competências profissionais; 

• Adequado domínio dos diferentes saberes disciplinares do campo específico de sua área de conhecimento, 

em condições de fazer escolhas relevantes dos conteúdos que devem ser ensinados e aprendidos; 

• Condições para orientar os educandos a responder, original e criativamente, aos desafios diários de sua vida 

profissional e pessoal, enquanto cidadão e trabalhador; 

• Domínio dos saberes cognitivos e socioemocionais fundamentais para o desenvolvimento profissional 

alicerçado em saberes específicos do setor produtivo no respectivo eixo tecnológico ou área profissional e 

tecnológica qual atua profissionalmente; 

• Sólida experiência profissional e domínio dos conhecimentos disciplinares desenvolvidos em cursos de 

graduação  (bacharelado ou tecnólogo), ou mesmo em cursos técnicos de nível médio, que podem ser 

considerados como pré-requisitos para sua ação docente de promover a qualificação para o trabalho.   



Compromisso profissional: Educadores da Educação Profissional 

• Educar os trabalhadores para atuar no mundo do trabalho com autonomia intelectual, criatividade e 

compromisso ético e social vinculado ao gosto pelo trabalho bem feito e à beleza da obra profissional. 

• Inspirar e mobilizar os educandos  para enfrentar desafios complexos e inusitados com autonomia 

intelectual, pensamento crítico e criativo, alicerçados em valores éticos, estéticos e políticos. 

• Estar atento ao contexto representado pelo mundo da tecnologia e do desenvolvimento científico, 

constituindo saberes fundamentados na compreensão de que o acesso ao conhecimento deve constituir 

instrumento facilitador para a consolidação da cidadania e  sua inserção no mundo do trabalho.   

• Toda a organização do ambiente escolar deve  estar  planejada para a garantia do padrão de qualidade 

exigido para a promoção do exercício da democracia, da paz social, da construção criativa do saber, da 

solidariedade e do respeito às diversidades, qualificando para o exercício profissional competente. 

• A ação educacional se fundamenta na excelência acadêmica, na ética do trabalho e na autodisciplina, em 

um ambiente onde a curiosidade intelectual, o aprendizado, a criatividade, o pensamento crítico, a troca de 

ideias e o respeito às diferenças individuais e coletivas estão no centro do processo educacional.  



FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - I 

• A formação inicial para a docência na educação profissional técnica de nível médio realiza-se em cursos de 
graduação, em programas de licenciatura ou outras formas, em consonância com a legislação e com normas 
específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

• Os sistemas de ensino devem viabilizar essa formação dos docentes da Educação Profissional, podendo ser 

organizada em cooperação com o Ministério da Educação e instituições e redes de ensino superior, bem como em 

instituições e redes de ensino especializadas em educação profissional e tecnológica. 

• Aos professores graduados, não licenciados, que estejam em efetivo exercício o docente em unidades curriculares 

da parte profissional do curso, é assegurado o direito de participar ou ter reconhecidos seus saberes profissionais 

em processos destinados à formação pedagógica considerada equivalente às licenciaturas:  

• É possível a pós-graduação lato sensu, de caráter pedagógico, voltada especificamente para a docência na 
educação profissional, devendo o trabalho de conclusão de curso contemplar, preferencialmente, projeto de 
intervenção relativo à prática docente em cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica; 

•  É possível, também, o reconhecimento total ou parcial dos saberes profissionais de docentes, tendo como pré-
requisito para submissão a este processo, ao menos cinco anos de efetivo exercício como docente de EPT. 



FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - II  

• A formação inicial não esgota as possibilidades de qualificação profissional e desenvolvimento de Professores da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, cabendo aos sistemas e às instituições e redes de ensino a organização e 
viabilização de ações destinadas à formação continuada de docentes da educação profissional;  

• A formação do docente da educação profissional, além do bom domínio dos saberes pedagógicos necessários para 
conduzir o processo de aprendizagem de estudantes, requer o desenvolvimento de saberes e competências profissionais, 
associados ao adequado domínio dos diferentes saberes disciplinares referentes ao campo específico de sua área de 
conhecimento, de modo que o Professor de Educação Profissional possa: 

• possa fazer escolhas relevantes dos conteúdos que devem ser ensinados e aprendidos, para que o formando tenha 
competências para responder, de modo original e criativo, aos desafios diários de sua vida profissional e pessoal, 
como cidadão trabalhador. 

• tenha o domínio dos chamados conhecimentos disciplinares associados aos saberes pedagógicos e do conjunto dos 
conhecimentos da base científica e tecnológica da atividade profissional. 

•  saiba fazer e saiba ensinar, preferencialmente vinculado diretamente com o mundo do trabalho, no setor produtivo 
objeto do curso. 

• Podem ser admitidos para a docência em Educação Profissional Técnica de Nível Médio e seus itinerários formativos, para 
atender ao disposto no inciso V do Art. 36 da LDB, 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 de ensino ou de corporações 
privadas na qual tenham atuado profissionalmente, demonstrando níveis de excelência profissional, submetidos a 
processo específico de avaliação de competências profissionais pela instituição ou rede de ensino ofertante. 



FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - III 

• A demonstração de competências profissionais em sua atuação no mundo do trabalho, aliada à excelência no ato 
de ensinar a trabalhar, poderá ter equivalência ao correspondente nível acadêmico na ponderação da avaliação do 
corpo docente, em face das características desta modalidade de ensino e suas exigências, em termos de saberes 
operativos, privilegiando a sua profissionalização à exigência do nível acadêmico desprovido da prática laboral.  

• É prioridade contar com profissionais graduados ou detentores de diploma de mestrado ou doutorado, acadêmico 
ou profissional, em áreas afins às áreas tecnológicas do curso de educação profissional técnica de nível médio. 

•  Na falta de profissionais com licenciatura específica e experiência profissional comprovada na área objeto do 
curso, a instituição de ensino deverá propiciar formação em serviço, apresentando, para tanto, plano especial de 
preparação de docentes ao respectivo órgão supervisor do correspondente sistema de ensino. 

• Para o exercício do magistério nos cursos superiores de tecnologia, o docente deverá possuir a formação 
acadêmica exigida para o nível superior, nos termos do Art. 66 da Lei 9.394/96 (LDB).  

• Na ponderação da avaliação da qualidade do corpo docente das disciplinas da formação profissional, a 
competência e a experiência na área deverão ter equivalência com o requisito acadêmico, em face das 
características desta modalidade de ensino. 



FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - IV 

• Nos cursos de qualificação profissional, poderão atuar instrutores e orientadores de Educação Profissional: 

• De nível médio, com comprovada competência técnica referente ao saber operativo de atividades inerentes 
à respectiva formação profissional, preferencialmente desenvolvida em cursos técnicos de nível médio; 

• De nível superior, com formação em curso de graduação, em sua área de atuação, e comprovada experiência 
profissional e competência na área tecnológica inerente à respectiva formação profissional técnica.   

•  Dadas as especificidades dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, os seus docentes 
poderão contar com a colaboração dos instrutores ou orientadores de Educação Profissional.  

• Na formulação e no desenvolvimento de política pública para a educação profissional e tecnológica, o Ministério 
da Educação, em regime de colaboração com o CNE e os órgãos próprios dos  respectivos Sistemas de Ensino, 
promoverá, periodicamente, a avaliação da educação profissional técnica de nível médio, com a finalidade de:  

•  Promover maior articulação entre as demandas socioeconômico-ambientais e a oferta de cursos, do ponto 
de vista qualitativo e quantitativo; 

• Promover a expansão de sua oferta, em cada eixo tecnológico e área tecnológica;  

• Promover a melhoria da qualidade pedagógica e efetividade social, com ênfase no acesso, na permanência e 
no êxito no percurso formativo e na inserção socioprofissional; 

•  Zelar pelo cumprimento das responsabilidades sociais das instituições e redes de ensino mediante 
valorização de sua missão, afirmação da autonomia e da identidade institucional, atendimento às demandas 
socioeconômico-ambientais, promoção dos valores democráticos e respeito à diferença e à diversidade. 



Observação: O inciso V do Art. 36 da LDB inclui um novo Itinerário Formativo junto com  Linguagens e suas 
Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Ciências 
Sociais Aplicadas, voltado para a Formação Técnica e Profissional, incluindo a Aprendizagem Profissional. 


