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Resumo  
 
Este trabalho de pesquisa buscou verificar o crescimento da educação profissional a nível 
técnico no Brasil na última década (2009-2019), seus desafios legais e dificuldades. A 
metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e documental de natureza qualitativa por 
meio de um levantamento bibliográfico em artigos e site do Ministério da Educação e 
legislações, e quantitativa com um levantamento de dados coletados no Censo Escolar através 
da Sinopse Estatística da Educação profissional sobre números de matrículas dos últimos 10 
anos para análise do quadro de evolução desta modalidade. Os resultados demonstraram que 
houve uma considerável expansão na efetivação de matriculas para o ensino 
profissionalizante na última década (2009-2019), e esses índices se estenderam por todas as 
esferas (estaduais, municipais, federais e privadas) e embora ainda tenham-se grandes 
desafios pela frente, como mais políticas públicas que estimulem ações para qualificação 
profissional e grandes dificuldades como quadros de evasão e a afins, os índices de procura e 
efetivação de matrículas para a educação profissional, tende a expandir-se no futuro.  
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Introdução  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissionalizante Técnica de Nível 

Médio trazem um aporte legislativo que subsidiam essa modalidade ensino em tempos 

contemporâneos onde a Educação é vista como um dos direitos primordiais do homem, e o 

ensino técnico contribui não só como instrumento de qualificação profissional no mundo do 

trabalho, mas também como garantia de um direito social para o desenvolvimento pessoal do 

indivíduo. Por isso, o ensino técnico tem se destacado no cenário educacional pelo aumento 

na sua procura, já que promove capacitação e qualificação profissional. No entanto, assim 

como em outras modalidades de ensino existem as dificuldades e o desafio é o 

aprimoramento permanente da organização pedagógica, a luta contra índices de evasão, a 
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permanência de determinados cursos, entre outros. Desta forma, muitas instituições estão 

em constante busca para manter e melhorar a oferta dos seus cursos técnicos e engajados na 

luta contra a evasão nos cursos, como é o caso da Unidade Escolar pertence ao CEETEPS – 

Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza“ que se encontra situada no município 

de Cândido Mota/SP, que também fez parte deste estudo. 

  Diante disso, o objetivo deste estudo foi verificar o crescimento da educação 

profissional nos últimos 10 anos (2009-2019) por meio de levantamentos de dados coletados 

no Censo Escolar, através da Sinopse Estatística da Educação profissional sobre números de 

matrículas ocorridas na última década para análise do quadro de evolução desta modalidade.   

 

Material e Métodos 

 

Os procedimentos metodológicos envolveram dois tipos de pesquisa: a bibliográfica e 

documental de natureza qualitativa através de artigos, site do Ministério da Educação e 

legislações, onde o referencial teórico pautou-se em autores como Arruda (2019); Garcia et 

al. (2018); Magalhães e Castioni (2019); Silva (2019)  e INEP(2009; 2019), e de natureza 

quantitativa, por meio de um levantamento de dados coletados no Censo Escolar através da 

Sinopse Estatística da Educação profissional sobre números de matrículas dos últimos 10 anos 

fazendo uma comparação entre 2009 e 2019, para análise do quadro de evolução desta 

modalidade no que se refere às matrículas.  

O levantamento estatístico deu-se através da aba Educação Profissional, no item: 

número de matrículas da educação profissional regular, por etapa de ensino e dependência 

administrativa, segundo a região demográfica, a unidade de federação e o município, onde 

levantou-se as matriculas do curso técnico a nível médio por região e dependência 

administrativa e sequencialmente, realizado uma análise estatística sobre os dados 

levantados e o registro dos resultados. 

 

Resultados e Discussão  

 

O ensino técnico profissionalizante, no decorrer da história, tem demonstrado uma 

relação entre escola e outros meios sociais como o mundo do trabalho, desde a época do 



 

 

Império de Portugal e seus colonizadores no século XVIII, o que acabou influenciando todo o 

cenário histórico da educação profissional no Brasil e as Políticas Públicas retratam essa 

trajetória, segundo Silva (2019).  

Desta forma, Magalhães e Castioni( 2019) sinalizam que a regulamentação da educação 

profissional no Brasil só aconteceu a partir da Lei de Diretrizes e Bases  da Educação Nacional 

(LDBEN  9.394/1996) e o Parecer CNE/CEB nº 16/1999 que tratou das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, que com o passar do tempo, foi-se 

constituindo de outros marcos legais como o Decreto nº 2.208/1997 que estabeleceu os níveis 

básico, técnico e o tecnológico, o Decreto nº 5.154/2004 que trouxe uma proposta de 

organizar por cursos e áreas, e por fim, a Lei nº 11.741 que submeteu as possibilidades de 

oferta nos níveis técnico e tecnológico.  

No entanto, Garcia et al., (2018) asseveram que a efetivação das políticas públicas de 

Educação Profissional se dá por intermédio de ações desenvolvidas pela sociedade civil e 

governo, utilizando-se da rede de Educação Profissional, dos setores produtivos e dos 

trabalhadores. E embora, historicamente a educação profissionalizante tenha apresentado 

ganhos e mostrado progressos, Arruda (2019) chama a atenção para as dificuldades 

encontradas no ensino técnico, como a problemática da evasão considerada um dos grandes 

desafios dessa modalidade de ensino, e isso tem-se constituído por uma série de aspectos que 

podem  derivar de fatores pessoais, que se referem ao desenvolvimento psíquico do sujeito, 

assim como de fatores sociais, como sua condição socioeconômica, e até mesmo de fatores 

internos criado pelo cotidiano das instituições como falta de acolhimento e de conhecimento 

específico na disciplina por alguns professores, entre outros. 

As informações trazidas a partir do Censo Escolar registradas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) por meio do levantamento da Sinopse 

Estatística da Educação Básica 2009-2019, estão apresentadas no quadro 1, que traz o número 

de matrículas a nível médio da educação profissional de 2009-2019, e que se encontra 

organizado por região e total de matrícula por dependência administrativa. 

Na sequência, consta a análise e o registro dos resultados estatísticos levantados.  

 
 



 

 

Quadro 1 – Número de matriculas a nível médio da Educação Profissional (2009-2019) 
Matriculas do Curso Técnico a nível médio por região e dependência administrativa 

REGIÃO TOTAL Federal Estadual Municipal Privada 

2009 2019 2009 2019 2009 2019 2009 2019 2009 2019 

Brasil 175.854 558.956 61.313 205.498 84.560 327.160 8.321 8.520 21.660 17.778 

Norte 11.043 33.093 6.876 23.396 3.711 8.750 110 100 346 847 

Nordeste 73.050 243.581 27.926 70.883 43.316 168.425 1.242 0 566 4.273 

Sudeste 50.276 171.530 15.462 55.559 8.170 97.084 6.790 8.129 19.854 10.758 

Cândido 
Mota 

40 215 - - 40 215 - - - - 

Sul 33.668 81.802 7.986 34.995 25.440 45.517 0 108 242 1.182 

Centro - 
Oeste 

7.817 28.950 3.063 20.665 3.923 7.384 179 183 652 718 

Fonte: Dados da pesquisa (2009-2019). 

 

Segundo a Sinopse Estatística da Educação Básica realizada entre a última década (2009-

2019) no que se refere ao número de matrículas realizadas para a educação profissional nos 

cursos técnicos, houve um crescimento considerável tanto a nível nacional, como regional e 

isso deu-se em todas as esferas atendidas (federal, estadual, municipal e privada). No que 

tange ao Brasil, a regra geral de matrículas no ensino técnico em 2009, foram realizadas 

175.854 matriculas, nesse ínterim de década até 2019, esse número aumentou para 558.956 

matriculas, ou seja, houve um índice de 317,85% a mais na efetivação dessas matrículas, uma 

média de 31,78% ano, e isso comprova a grande procura pelos cursos profissionalizantes do 

país. Pôde-se perceber também, nas matrículas regionais, que a região sudeste uma das 

maiores do país, em 2009 foram realizadas 50.276 matriculas em cursos técnicos, para 

171.530, realizadas em 2019. Houve um acentuado aumento de 341,18% (uma média de 

34,12% ano), e particularizando a cidade de Cândido Mota, situada no Estado de São Paulo 

(Sudeste) onde a autora do estudo reside e atua como docente no ensino técnico da rede 

estadual, em 2009 a rede estadual de ensino iniciou-se com 40 matriculas para a educação 

profissional, já em 2019, foram 215 matrículas, isso comprova um crescimento de mais de 

537% pela procura dos cursos técnicos, ou seja, uma média de 53,7% ano só na rede estadual. 

 

Conclusão  

 

Os resultados demonstraram que houve uma considerável expansão na efetivação de 

matrículas para o ensino profissionalizante na última década (2009-2019), e esses índices se 



 

 

estenderam por todas as esferas (estaduais, municipais, federais e privadas) e embora ainda 

tenham-se grandes desafios pela frente, como mais políticas públicas que estimulem ações 

para qualificação profissional e grandes dificuldades como quadros de evasão e problemas 

pontuais internos e externos das instituições que ofertam essa modalidade, os resultados 

mostraram que os índices de procura e efetivação de matrículas tem aumentando 

gradativamente, o que tende a expandir-se no futuro. 

Assim, embora haja desafios e dificuldades, a educação profissional no país, 

principalmente a nível técnico, tem se mostrado promissora. Contudo, é fundamental que o 

ensino profissionalizante colabore para o desenvolvimento econômico, mas também social do 

país, visando a construção de um país com uma economia mais estável e principalmente, com 

a formação de cidadãos que além de estarem aptos e alcançarem o mercado de trabalho, 

sejam capazes de questionar, discutir e inovar nas diferentes ações que realizam e nos espaços 

que ocupam. 
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