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RESUMO: As novas profissões que se apresentam impactam no conteúdo curricular de cursos, nas metodologias e nas 
estratégias educacionais. Desta forma, o objetivo geral da pesquisa em andamento é verificar quais as influências das 
novas profissões na construção de cursos técnicos e subsequentes. Para isto, este estudo deverá utilizar pesquisa 
documental e entrevistas para verificar a existência de novas profissões que sejam de difícil seleção, a partir de sites de 
recrutamento e redes sociais profissionais; e verificar a existência de propostas educacionais voltadas para estas 
profissões emergentes. No campo teórico a pesquisa baseia-se em educação e abordagem científica, tecnológica e 
social-CTS; surgimento de novas profissões, e escolha profissional. Como resultados parciais oriundos da literatura, 
descobriu-se que a educação possui grande responsabilidade em aliar capacitação à ética, à cidadania e à 
responsabilidade social, sem perpetuar a Teoria da Pobreza. 
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ABSTRACT: The new professions that present themselves impact the curriculum content of courses, methodologies and 
educational strategies. Thus, the general objective of the ongoing research is to verify the influences of the new 
professions in the construction of technical and subsequent courses. For this, this study should use documentary 
research and interviews to verify the existence of new professions that are difficult to select, from recruitment sites and 
professional social networks; and verify the existence of educational proposals aimed at these emerging professions. In 
the theoretical field, the research is based on education and scientific, technological and social-STS approach; 
emergence of new professions, and professional choice. As partial results from the literature, it was discovered that 
education has a great responsibility to combine training with ethics, citizenship and social responsibility, without 
perpetuating the Theory of Poverty. 
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