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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL OU OCUPACIONAL?  
UMA ANÁLISE SOBRE A OFERTA NAS ESCOLAS DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA, NA MODALIDADE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL. 
 

         Cláudia Camargo Saldanha 
               Eliete C. Berti Zamproni 

                       Maria de Lourdes Arapongas Batista 
 

 Na “Formação em Ação _ 1º semestre/2016 das Escolas Especializadas foi 

abordado o tema “a Educação Profissional que tínhamos, a que temos e a que 

queremos”, com o propósito de refletir sobre as reais possibilidades de inserção no 

mercado e/ou mundo do trabalho dos estudantes que frequentam a EJA/ Unidades 

Ocupacionais dessas instituições, bem como avaliar as atividades desenvolvidas 

para/pelos estudantes que nelas permanecem. Como resultado deste estudo, por 

meio de “Atividade Avaliativa”, foi solicitado o envio a este departamento, de vídeos 

demonstrando os estudantes desenvolvendo suas atividades nas Unidades 

Ocupacionais, as quais, de acordo com o Parecer nº 07/2014–CEE/PR têm por escopo: 

1. Proporcionar condições de vivência e experiência em situações que ofereçam 

bem-estar físico, mental e ocupacional – UNIDADE OCUPACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA, 

onde se faz necessário um plano de ação elaborado para atender as especificidades de cada 

estudante, por meio de um trabalho pedagógico sistemático com adoção de 

estratégias práticas, visando potencializar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, 

para que estes venham a realizar algumas atividades de vida diária e de aprendizagem 

ocupacional simples, visto que esta unidade atende aos estudantes mais comprometidos. 

2. Dar continuidade ao processo educacional por meio de diferentes atividades 

acadêmicas e aprimoramento ocupacional – UNIDADE OCUPACIONAL DE PRODUÇÃO, cujo 

trabalho pedagógico deve compreender atividades que proporcionem a autonomia, o 

trabalho coletivo e a apropriação de regras simples de convivência na escola e no mundo do 

trabalho. 

3. Possibilitar ao estudante a aquisição de conhecimentos acadêmicos considerados 

essenciais para a inserção no mundo e/ou mercado de trabalho, - UNIDADE OCUPACIONAL 

DE FORMAÇÃO INICIAL em razão de que os estudantes inseridos nesta unidade, embora 

apresentem significativa limitação na área cognitiva; dominam hábitos de autonomia 

pessoal e social; comunicam-se pela linguagem verbal oral e/ou escrita e compreendem 
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hierarquia e os formalismos sociais (possuem clareza quanto aos seus direitos e deveres, no 

sentido de respeito, limites e outros).  

 

 Das atividades desenvolvidas pelos estudantes nas Unidades Ocupacionais 

acima descritas, por meio da análise dos vídeos, observou-se que: 

1.  Em aproximadamente 70% dos vídeos, as atividades contempladas na 

UNIDADE OCUPACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA estimulam os estudantes na 

realização de tarefas relacionadas aos afazeres da vida diária, as quais lhes permitem 

desenvolver o gosto e o prazer pelos cuidados com o corpo, tais como um banho, o 

pentear dos cabelos, o cuidar das unhas, etc.  

  
2. Em aproximadamente 25% das UNIDADES OCUPACIONAIS DE PRODUÇÃO, as 

atividades apresentadas foram relacionadas a:  

2.a. atividades manuais/artesanato, executadas com os mais diversos materiais: 

madeira, sucata diversas (confecção de pufes, flores, papel de diferentes gramaturas, 

utilizados nos cursos de cartonagens e embalagens), biscuit, tecidos, espumas, lãs e 

linhas (utilizadas para tricô, crochê, bordado, tear, tear de pregos), cerâmicas, pedras 

(na confecção de bijuterias), entre outros;  

2.b. atividades agrícolas: jardinagem, horta, reflorestamento; e  

2.c. atividades manufatureiras: em marcenaria, padaria, lavanderia, cozinhas... 

 

 3. Em aproximadamente 5% das escolas, na UNIDADE OCUPACIONAL DE 

FORMAÇÃO INICIAL trabalha-se a conscientização da família, por meio de palestras, 

quanto às responsabilidades que o estudante deve ter com relação ao trabalho, ao 

emprego, à realização de cursos externos, etc. Em algumas instituições, pode-se 

observar que são realizadas visitas pedagógicas às empresas, juntamente com os 

estudantes, para conhecimento e verificação de aptidões dos mesmos. Um número 

mínimo de instituições informaram também, que estabeleceram parcerias com órgãos 

formadores, pertencentes ao Sistema “S” ou outros sistemas de qualificação. 
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Todas essas tarefas desempenhadas são relevantes, tanto para a aprendizagem 

de uma atividade laboral1, quanto para a ocupação do tempo do estudante na 

elaboração de vários produtos, tais como kit de risque-rabisque, caixas decorativas, 

bloco de notas, kits de higiene, dentre outros, os quais poderão ser utilizados por 

todos os demais estudantes da escola.  

No geral, as atividades demonstradas não fugiram do viés disposto no Parecer nº 

07/2014–CEE/PR, no entanto é necessário refletir se na gama de atividades propostas 

no Plano de Trabalho Docente – PTD tem sido pensado não apenas no que fazer, mas o 

como fazer, para que a práxis pedagógica tenha começo, meio e fins pedagógicos 

previamente estabelecidos, observando de que modo esse estudante, participante 

dessa ou daquela unidade ocupacional, poderá participar da atividade proposta. 

 
CONCEITUANDO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO PARECER Nº 07/2014–CEE/PR  
 

              De acordo com o Parecer nº 07/2014–CEE/PR, a Educação Profissional tem a 
finalidade de 

(...) mediar, na esfera da educação e do trabalho, a preparação para o 
mundo do trabalho, desenvolver atitudes participativas, cooperativas e o 
senso crítico, permitindo ao educando conviver na sociedade da forma 
mais engajada possível, consciente de seus direitos e de deveres sociais” 
(...) além de “propor alternativas ocupacionais e de trabalho ao 
educando (grifo nosso), em suas especificidades, valorizando o ambiente 
natural, a formação de atitudes e valores e fortalecendo as 
responsabilidades familiares, de solidariedade e de tolerância recíproca. 
(Parecer nº 07/2014–CEE/PR). 

 

Nota-se que antes do Parecer predito, os estudantes jovens e adultos eram 

inseridos nos denominados “Programas de Educação Profissional”, onde na maioria 

das Escolas, constava na Proposta Curricular apenas atividades artesanais. O referido 

Parecer propôs uma nova organização onde, as antigas “oficinas” passaram a ser 

denominadas de Unidades Ocupacionais (qualidade de vida, produção, formação 

inicial), onde o estudante é inserido de acordo com suas características específicas e 

principalmente de seu quadro clínico. 

                                                           
1 Laboral, vem do latim, que significa trabalho. Atividade que é feita como meio de trabalho. 
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Considerando a mudança de terminologia apresentada por esse Parecer, torna-

se oportuno a análise dos termos ocupacional e profissional. 

 Vamos analisar!? 

Para essa análise, buscamos no dicionário as definições dos termos profissão e 

ocupação.  

Observe: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Analisando as definições dos verbetes, pode-se concluir que qualquer um de nós 

pode ter inúmeras ocupações em seu dia-a-dia, no entanto, cada um de nós, só se 

torna profissional naquilo que estudou para se profissionalizar, ou se especializou 

naquele fazer. 

Examinando as atividades desenvolvidas nas Unidades Ocupacionais das Escolas 

Especializadas é possível perceber que a maioria delas é de ocupação e não de 

profissão, por isso, a partir do Parecer nº 07/2014–CEE/PR, as “oficinas” passaram a 

ser denominadas de Unidades OCUPACIONAIS e não PROFISSIONAIS. 

De acordo com a proposta curricular estabelecida para as Escolas Especializadas, 

estas devem atuar no viés de preparar para uma atividade de ocupação, que pode ser 

transformada em profissão, como por exemplo, as atividades de padaria, marcenaria, 

lavanderia entre outras... Mas para isto, é necessário que o estudante frequente um 

curso profissionalizante, o qual não é ofertado por essas escolas.   

 

O QUE É PROFISSÃO: pro.fis.são  
sf (lat professione) 1 Ato ou efeito de professar. 2 Solenidade na qual, acabado o noviciado, o noviço 
ou noviça se consagra à vida religiosa. 3 Declaração ou confissão pública. 4 Ocupação, emprego que 
requer conhecimentos especiais e geralmente preparação longa e intensiva; ofício. 5 Conjunto de 
pessoas que exercem a mesma ocupação especializada: Este artigo ofendeu toda a profissão.   
 

O QUE É OCUPAÇÃO:  o.cu.pa.ção  
sf (lat occupatione) 1 Ato ou efeito de ocupar, ou de se apoderar de qualquer coisa. 2 Dir Posse de uma 
coisa com direito ou sem ele. 3 Mil Ato de ocupar temporariamente uma praça, um forte ou um país e 
de se estabelecer nele quer em virtude das leis da guerra, quer por decisão de certos congressos, 
tratados etc. 4 Emprego, modo de vida, ofício, profissão, serviço, trabalho. 5 Afazeres, negócios. Antôn 
(acepções 1 e 3): abandono; (acepção 4): ociosidade. 
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CONTEXTUALIZANDO A ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ENSINO COMUM 

 

A Educação Profissional – ofertada no Ensino Comum – como modalidade de 

ensino está amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 em seu 

Capitulo III e tem como premissa ofertar a formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.  

 
A Secretaria de Estado da Educação por meio do Departamento de Educação e 

Trabalho - DET oferta cursos de Formação Inicial, Continuada ou de qualificação, os 

quais tem carga horária reduzida e não concedem diploma de Técnico e sim 

Certificação que indica a função, além de cursos Técnicos de longa duração o qual ao 

término o estudante recebe Diploma que lhe confere a Habilitação Técnica, podendo 

ocorrer no formato concomitante ao Ensino Médio ou após a sua conclusão, para isto, 

é necessário que as instituições de Ensino, que pretendam ofertar os cursos dessa 

natureza, sigam o disposto na Instrução Normativa nº 003/2014 – Seed/SUED:  

 

“item 1. Disposições gerais: 
 
O Programa de Qualificação Profissional da Secretaria de Educação foi instituído pela 

Resolução nº 4324/2012 – GS/SEED, de 03 de agosto de 2012, objetivando proporcionar ao 
aluno da Educação Básica conhecimentos específicos relativos a uma determinada atividade 
profissional que permita seu ingresso no mundo do trabalho. 

A Qualificação Profissional compreende a oferta de cursos de formação Inicial e 
Continuada com no mínimo 160 horas e máximo 799 horas, realizados em instituições de 
ensino da rede pública estadual que ofertam Educação Profissional ou em Instituições 
Parceiras”. (grifo nosso) 

 

 Observe que as instituições que ofertam Educação Profissional, como 

modalidade, são as escolas que já estão autorizadas a ofertar cursos técnicos, para 

cuja oferta há critérios estabelecidos em instrução própria, dentre os quais, a exigência 

de formação técnica específica para os professores que atuam nos cursos 

profissionalizantes ou de qualificação, atendendo aos critérios da legislação; logo, os 

professores que prestam serviço nas Escolas Especializadas não atendem a esse 

critério, pois são concursados para atuarem nas disciplinas do Currículo Básico.  
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Assim, cabe uma reflexão, tendo em vista que de acordo com a organização do 

Ensino Comum para a oferta de Educação Profissional é necessário formação 

específica e as atividades proposta pela organização do Parecer nº 07/2014–CEE/PR 

são apenas de Atividade Ocupacional não sendo exigida formação técnica.  

As atividades mencionadas acima devem proporcionar aos estudantes, além do 

prazer na execução das mesmas, uma finalidade pedagógica, não apenas “o fazer pelo 

fazer”.    

Sendo assim o profissional que atua nas unidades Ocupacionais deve observar os 

estudantes para identificar suas habilidades e capacidades a fim de planejar e 

disponibilizar tarefas correlacionadas com atividades pedagógicas desenvolvidas nas 

salas de aula da EJA, bem como as tarefas realizadas na EJA devem estar 

intercambiadas com as propostas das Unidades Ocupacionais, uma vez que os estudantes 

que frequentam uma e outra são os mesmos.  

 Com o advento do Parecer supradito, as escolas especializadas devem ter como 

premissa a oferta da escolarização/alfabetização para os estudantes com deficiência 

Intelectual, múltiplas e Transtornos Globais do Desenvolvimento, assegurando o 

direito à escolarização por toda a vida aos jovens, adultos e/ou idosos matriculados 

nessas escolas, conforme preconiza a declaração de Hamburgo sobre Educação de 

Adultos de 1997 e a atual Lei Brasileira de Inclusão – LBI, cujo capítulo IV discorre 

sobre o direito à Educação e nos artigos 27 e 28 instituem que: 

“Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 
vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 
interesses e necessidades de aprendizagem”.  

“Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 
sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a 
salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação”.  

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 
incentivar, acompanhar e avaliar:  
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I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 
aprendizado ao longo de toda a vida;”  

O referido Parecer preconiza também que tanto no momento de escolarização, 

quanto no momento em que o estudante está desenvolvendo atividade ocupacional é 

necessário favorecer a aquisição da autonomia, que nada mais é do que o estímulo à 

independência desses estudantes. 
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Atividade: Para refletir 
 
a) Reflita sobre os termos “Educação Profissional” e/ou “Atividades 

Ocupacionais” de acordo com as atividades ofertadas nas Unidades 
Ocupacionais de sua escola. 

b) A mantenedora de sua escola tem parcerias com instituições 
formadoras em que o estudante recebe a qualificação profissional para ser 
inserido no mercado/mundo do trabalho? 

 
 
 


