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RESUMO 
 
Esse estudo aborda a instituição do Ensino Profissionalizante no Brasil, assim no decurso apresentamos um recorte 
histórico, caracterizando o Ensino Profissionalizante a partir da década de 1930, atrelado as demandas do 
desenvolvimento econômico a época, demonstrando nessa historicidade até os dias de hoje. Utilizamos metodologias de 
revisão bibliográficas como: Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, e ao final 
apontamos quão importante foi este processo para classe popular o Ensino Profissionalizante. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A discussão em foco é a Educação Profissionalizante no Brasil que surgiu para amparar as 

classes baixas. No século XIX essas instituições abriram um campo para atender crianças órfãs com 

a proposta de ensinar as primeiras letras, oferecendo como ofícios sapataria, carpintaria dentre 

outros. Já para o Ensino Fundamental e Médio foram ofertadas oficinas para que os alunos 

pudessem executar o manuseio de ferramentas, preparando-os para a escolha de uma profissão 

técnica entre os cursos agrícolas ou para o setor técnico comercial, possibilitando às outras classes 

desvalorizadas novas oportunidades. Considera-se que, naquela época, as vagas desses cursos eram 

reservadas apenas à elite, de forma que seus integrantes tinham o privilégio de sair do Ensino 

Técnico e serem encaminhados diretamente para o Ensino Superior, enquanto que os menos 

favorecidos não tinham esse acesso. 

Como a nova forma de ensino ainda havia uma divisão, enquanto uma escola era voltada para 

a formação intelectual a outra era voltada para o trabalho. Mas, somente com a reforma de 

Capanema, em 1942, criaram-se leis profissionalizantes e novos cursos científicos com duração de 
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três anos, vigorando a Lei nº 4.127/92 cuja qual passou a ofertar cursos de nível secundário nas 

Escolas de Aprendizes e Artífices em Escolas Industriais e Técnicas, formando ambos em conjunto 

a estrutura do país, no qual jovens com formação técnica possam prosseguir com formação superior 

referente a sua área, assim, foram criados exames para ingressar nos cursos.  

A Lei nº 4.127/92 aborda a importância das instituições profissionalizantes que foram criadas 

neste período, tais como SENAI (Serviço Nacional da Indústria) e SENAC (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial), instituições importantes para o crescimento e desenvolvimento do 

Brasil, que proporcionaram diversos cursos profissionalizantes aos jovens. Diante dessas 

informações, parte-se da reflexão de que os cursos profissionalizantes e tecnológicos, hoje 

promovidos por instituições de ensino superior e ofertados pelo Governo federal, podem ter seu rol 

de profissões ampliado. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente artigo trata sobre as Políticas Públicas para Educação, contextualizando-se no 

cenário de desenvolvimento do país.  

De acordo com o PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação, criado pelo Ministério da 

Educação (FONSECA, 1961 apud BRASIL, 2007), a concepção de formar o trabalhador no Brasil 

começa a ser realizada desde o princípio da colonização, no qual se tinha como aprendizes os 

escravos e os índios, assim, o povo brasileiro se habituou a crer que aquela forma de ensino era 

voltada somente para os indivíduos das mais baixas categorias sociais.  

No século XIX, observa-se que não existiam propostas sistemáticas de experiências de ensino 

profissional no Brasil, prevalecendo, assim, uma Educação propedêutica voltada somente para a 

elite e sua formação. Em consonância com o Parecer nº16/99- CEB/CNE (BRASIL, 1999), em 

1809, D. João VI propôs a criação do colégio das fábricas, sendo considerado como o início da 

Educação Profissional no Brasil.  

A partir do século XIX, diversas instituições privadas surgiram para atender as crianças 

pobres e órfãs, as propostas do ensino das primeiras letras eram diferenciadas, trazendo consigo a 

iniciação aos ofícios da tipografia, carpintaria, sapataria, tornearia dente outras. A Educação 

Profissional no Brasil tem caráter assistencialista, pois objetiva amparar a população com condições 

sociais e econômicas baixas.  
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Consoante com o PDE (BRASIL, 2007), o ano de 1906 foi marcado pela consolidação do 

Ensino Técnico-Industrial no país, por meio do “Congresso de Instrução”, o mesmo expôs ao 

Congresso Nacional o projeto da promoção do ensino na prática industrial, agrícola e comercial, 

mantido e apoiado pelo Governo da União juntamente dos Estados. Este previa a criação de oficinas 

nas Escolas, preparando os alunos do antigo ginásio, que passou a ser Ensino Fundamental - Anos 

Finais e Médio, a se tornarem capacitados como aprendizes para o manuseio de instrumentos do 

trabalho. No mesmo decreto, inclui-se, também, uma declaração do Presidente da República, senhor 

Afonso Pena, o qual em seu discurso de posse, no dia 15 de novembro de 1906, comentou sobre a 

criação e multiplicação de instituições de ensino técnico e profissionalizante, a fim de que 

melhorasse o progresso do país, principalmente no ramo industrial e na formação de mestres e 

trabalhadores, instruídos e capacitados.  

No século XX, o Brasil tem uma grande preocupação com a preparação técnica dos operários. 

Para Kuenzer (2007), em 23 de setembro de 1909, com a criação do Decreto nº 7.566, no mandato 

do Presidente Nilo Peçanha, o Estado brasileiro assume a Educação Profissional e cria 19 escolas de 

artes e ofícios, sendo elas aplicadas em escolas técnicas estaduais e federais. Essas escolas tinham a 

finalidade moral de repressão de “educar pelo trabalho os órfãos, pobres, e desvalidos da sorte, 

retirando‐os das ruas” (KUENZER, 2007, p. 27), caracterizando‐se como uma política pública de 

formação pelo trabalho.  

No dia 14 de novembro de 1930, cria-se o Ministério da Educação e Saúde Pública, passando 

a ser responsabilidade deste setor inspecionar se os cursos estavam sendo realizados no Ensino 

Profissional e Técnico nas Escolas já existentes de Aprendizes Artífices; já a função de legislar e 

executar políticas públicas destinadas à profissionalização era incumbência do Ministério da 

Agricultura. Essa inspetoria foi alterada no ano de 1934, em Superintendência do Ensino 

Profissional e Técnico. Período este de grande expansão do Ensino Industrial, estimulado por 

políticas de criação das novas escolas industriais.  

Entre 1930 e 1940 surgem diversas alternativas para a formação de trabalhadores. Em 1932 o 

curso primário vinha acompanhado das alternativas de curso profissional com duração de quatro 

anos e quando o aluno viesse a concluir o curso, ele poderia optar alternativas de trajetória para a 

sua formação, dentre elas a de técnico agrícola ou de técnico comercial.  

Vale ressaltar que indivíduos da elite, após terminarem o Ensino primário e Secundário 

propedêutico tinham a oportunidade de seguir para o Ensino Superior dividido em carreiras 
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profissionais, já os filhos dos trabalhadores não conseguiam ter esse acesso a essa modalidade de 

Educação.  

Para Kuenzer (2007, p. 27), 

 
[...] a formação de trabalhadores e cidadãos no Brasil, instituiu historicamente a partir da 
categoria dualidade estrutural, uma vez que havia uma nítida demarcação da trajetória 
educacional dos que iriam desempenhar funções intelectuais e instrumentais, em uma 
sociedade cujo desenvolvimento das forças produtivas delimitava claramente a divisão 
entre capital e trabalho traduzida no taylorismo‐fordismo como ruptura entre as atividades 
de planejamento e supervisão de um lado, e de execução por outro. 

 
Havia uma diferença nos estudos, enquanto uma escola possibilitava uma formação 

intelectualizada, a outra era voltada aos trabalhadores, concentrando-se esforços na formação 

profissional em instituições ou, até mesmo, no seu próprio trabalho.  

Com a reforma Capanema, de 1942, a Educação passou a ser importante no país, em especial 

a Educação Profissional, nessa época foram definidas leis profissionais para cada ramo. Com o 

ensino reestruturado, ofertaram-se cursos para o segundo ciclo científico e clássico, com duração de 

três anos.  

Também, neste mesmo ano, passa a vigorar o decreto nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, 

este converte as Escolas de Aprendizes e Artífices em Escolas Industriais e Técnicas, as quais 

passam a oferecer formação profissional em nível secundário. Após este ano, deu-se início 

formalmente ao processo de Ensino Industrial em conjunto à estrutura do ensino no país, o objetivo 

era o de permitir que os alunos formados em cursos técnicos fossem autorizados a ingressar no 

Ensino Superior nas áreas referentes a sua formação. 

Nesse momento, foram criados os exames, que permitiriam aos estudantes dos cursos 

profissionalizantes, o direito de participar das provas para ingresso no Ensino Superior, 

confirmando o domínio da formação das ciências, das humanidades e das letras para a continuidade 

dos estudos, denominado por Gramsci (apud KUENZER, 2007, p. 28) como princípio tradicional 

na vertente humanista clássica.  

É válido destacar que a criação do SENAI (1942) e do SENAC (1946), sistema privado de 

Educação Profissional, junto de ações públicas, atendia as demandas naturais da divisão social e 

técnica do trabalho, sendo organizado sob o escudo do paradigma taylorista‐fordista.  

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB nº 4.024/1961, trouxe 

mudanças para a Educação Profissional, sem superar a dualidade estrutural nas duas modalidades de 

ensino. 
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A diferenciação e o desenvolvimento dos vários ramos profissionais, em decorrência do 
desenvolvimento crescente dos ramos secundário e terciário, conduzem ao reconhecimento 
da legitimidade de outros saberes, que não só os de cunho acadêmico, na etapa que se 
caracteriza como tradicional nova, do ponto de vista do princípio educativo. Pela primeira 
vez e legislação educacional reconhece a integração completa do ensino profissional ao 
sistema regular de ensino, estabelecendo‐se a plena equivalência entre os cursos 
profissionais e propedêuticos, para fins de prosseguimento nos estudos (KUENZER, 2007, 
p. 29). 
 

Em 1971, sob o governo militar, ocorre uma profunda reforma da Educação Básica pela lei nº 

5.692/71- Lei da Reforma de Ensino de 1º e 2º graus, esta buscou estruturar a Educação de nível 

médio brasileira, tornando-a profissionalizante. Essas alterações na Lei mudaram a Educação da 

modalidade primária e de grau médio, passando a serem denominadas como 1º grau e 2º grau, de 

forma que o 1º grau referia-se ao antigo primário e ginásio, já o 2º grau nada mais é do que o antigo 

colegial. Destaca-se, ainda, um aspecto relevante e ao mesmo tempo um período polêmico, pois o 

caráter de profissionalização obrigatória do ensino do 2º grau, imposto por um governo autoritário, 

a fim de aumentar a demanda da classe popular por níveis mais elevados de escolarização, 

acarretaram uma forte pressão pelo aumento de vagas no Ensino Superior.  

O governo militar passou a se interessar numa nova fase da industrialização, a qual 

necessitava de mão de obra qualificada, com técnicos de nível médio para atender o crescimento, a 

formação técnica profissionalizante em nível de 2º grau “garantiria” a inclusão no mercado de 

trabalho, devido ao crescente desenvolvimento industrial, marcado pela intensificação da 

internacionalização do capital. Há que se destacar que, na prática, a compulsoriedade acabou por se 

restringir ao âmbito público, notadamente o sistema de ensino estadual e federal, ao passo que as 

escolas privadas continuaram, em sua absoluta maioria, a oferecer os currículos propedêuticos 

voltados para as ciências, letras e artes com vistas ao atendimento da classe alta brasileira 

(BRASIL, 2007).  

A Lei 7.046/1982 restabelece a modalidade de Educação geral, pois os governantes tiveram 

dificuldades em implementar o modelo e o milagre econômico que era esperado pelo patamar de 

desenvolvimento. Segundo Kuenzer (2007), volta a ser usado o modelo antigo, ou seja, regressa-se 

a Lei de 1971 com escolas propedêuticas para as elites e profissionalizantes para os trabalhadores, 

embora mantivesse a equivalência, pois: 

 
Essa legislação apenas normatizou um novo arranjo conservador que já vinha ocorrendo na 
prática das escolas, reafirmando a organicidade do Ensino Médio ao projeto dos já 
incluídos nos benefícios da produção e do consumo de bens materiais e culturais: entrar na 
Universidade (KUENZER, 2007, p. 30). 
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Com o passar dos anos, a profissionalização obrigatória vai perdendo força. No final dos anos 

de 1980 e no início dos anos 90, a primeira Constituição Federal cidadã, de 1988, entra em vigor e 

traz  uma nova LDB com a Lei 9.394/96, de forma que a partir dela o ensino profissionalizante no 

Brasil passa a ser ofertado em Escolas Técnicas Federais, Escolas Agro técnicas e em alguns 

sistemas estaduais de ensino (BRASIL, 2007).  

Para Frigotto (2000), nos anos 90 o Brasil passa por uma enorme alteração no sistema 

educacional e essas mudanças sistematizaram o plano organizacional, financeiro e no projeto 

político pedagógico, adequando as reformas neoliberais.   

Tais reformas acabam por ampliar o processo de exclusão social, além de fragilizar a esfera 

Pública, fortalecendo o ideário utilitarista e individualista próprio do mercado livre e autorregulado. 

De acordo com o Frigotto (2000), é dentro desse ideário que, nas Políticas Públicas para a Educação 

Profissional ressurgem “a ideologia das competências, das habilidades e as noções ideológicas de 

empregabilidade, trabalhabilidade ou laboralidade que infestam os documentos oficiais dos 

governos neoliberais” (FRIGOTTO, 2000, p. 349). 

    

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trajeto do Ensino Profissionalizante no país evoluiu muito após o período de 

desenvolvimento industrial, houve a criação de várias leis que serviram de amparo para o 

provimento da profissionalização, pois o objetivo principal da poder público é formar mão de obra 

qualificada para o mercado de trabalho.  

A cada avanço tecnológico global, o governo deve investir em melhorias e Políticas Públicas 

capazes de acompanhar o desenvolvimento do restante do mundo, conforme são desenvolvidas 

estas políticas, a população deve aproveitar ao máximo as oportunidades disponibilizadas para 

todos. Por outro lado, deve-se investir em meios para suprir a falta de infraestrutura, a má qualidade 

da Educação, considerando o pouco investimento direcionado a estas políticas, pois a pouca 

valorização nesta área faz com que ela se torne falha, em relação ao atendimento e a demanda do 

país, ou seja, passa a ser essencial não apenas criar leis que funcionem somente na teoria, mas que 

sejam de fato efetivadas na prática. 
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