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RESUMO  

A educação profissional e tecnológica (EPT) acompanha o homem desde os tempos mais 
remotos, através das transferências de saberes e técnicas sobre a fabricação de utensílios, 
ferramentas e instrumentos de caça e pesca repassada de geração a geração
assim a história da humanidade. Esta modalidade educacional vem ganhando cada vez 
destaque no ensino brasileiro, em que sua organização sofreu profundas e significativas 
modificações desde sua origem até os dias atuais. O objetivo desse trabalho
analisar a frequência e características de estudantes que percorrem os diferentes tipos de 
cursos que integram a educação profissional e tecnológica no Brasil. Para tanto, foi 
realizado estudo bibliográfico utilizando dados da Pesquisa Nacion
Domicílios Contínua (PNAD) comparados nos anos de 2016 a 2018 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Foram analisadas as seguintes características: anos de 
estudos, cor, idade, sexo e região, e tipo de curso que a inte
profissional: em 2016 um total de 2,9% dos estudantes de ensino médio e pessoas que o 
concluíram ou que frequentavam o superior sem o completar, esse número diminui para 
2,4% em 2018. Com relação as instituições em que esses
das pessoas os fizeram nas empresas que trabalhavam, 14,8% em instituições públicas, 
27,0% em instituição dos Serviços Nacionais de Aprendizagem e 44,1% em outras 
instituições privadas; O IBGE expõe que existe uma dificuldade 
sobre esse grupo de curso da EPT, devido à falta de uma definição legal para a qualificação 
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A educação profissional e tecnológica (EPT) acompanha o homem desde os tempos mais 
remotos, através das transferências de saberes e técnicas sobre a fabricação de utensílios, 
ferramentas e instrumentos de caça e pesca repassada de geração a geração
assim a história da humanidade. Esta modalidade educacional vem ganhando cada vez 
destaque no ensino brasileiro, em que sua organização sofreu profundas e significativas 
modificações desde sua origem até os dias atuais. O objetivo desse trabalho
analisar a frequência e características de estudantes que percorrem os diferentes tipos de 
cursos que integram a educação profissional e tecnológica no Brasil. Para tanto, foi 
realizado estudo bibliográfico utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD) comparados nos anos de 2016 a 2018 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Foram analisadas as seguintes características: anos de 
estudos, cor, idade, sexo e região, e tipo de curso que a integram. Em relação a qualificação 
profissional: em 2016 um total de 2,9% dos estudantes de ensino médio e pessoas que o 
concluíram ou que frequentavam o superior sem o completar, esse número diminui para 
2,4% em 2018. Com relação as instituições em que esses cursos eram realizados 14,0% 
das pessoas os fizeram nas empresas que trabalhavam, 14,8% em instituições públicas, 
27,0% em instituição dos Serviços Nacionais de Aprendizagem e 44,1% em outras 
instituições privadas; O IBGE expõe que existe uma dificuldade em coletar informações 
sobre esse grupo de curso da EPT, devido à falta de uma definição legal para a qualificação 
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A educação profissional e tecnológica (EPT) acompanha o homem desde os tempos mais 
remotos, através das transferências de saberes e técnicas sobre a fabricação de utensílios, 
ferramentas e instrumentos de caça e pesca repassada de geração a geração, marcando 
assim a história da humanidade. Esta modalidade educacional vem ganhando cada vez 
destaque no ensino brasileiro, em que sua organização sofreu profundas e significativas 
modificações desde sua origem até os dias atuais. O objetivo desse trabalho consistiu em 
analisar a frequência e características de estudantes que percorrem os diferentes tipos de 
cursos que integram a educação profissional e tecnológica no Brasil. Para tanto, foi 
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concluíram ou que frequentavam o superior sem o completar, esse número diminui para 

cursos eram realizados 14,0% 
das pessoas os fizeram nas empresas que trabalhavam, 14,8% em instituições públicas, 
27,0% em instituição dos Serviços Nacionais de Aprendizagem e 44,1% em outras 
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sobre esse grupo de curso da EPT, devido à falta de uma definição legal para a qualificação 
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profissional, utiliza-se um conceito amplo, que considera como qualificação os cursos de 
formação profissional para uma determinada ocupação,
Cursos formação inicial e continuada ou não. Para cursos técnicos de nível médio: ocorreu a 
diminuição não significativa na frequência de estudantes; aumento no número de pessoas 
que concluíram os cursos; com prevalência de home
de pessoas de cor branca (6,6%), do que pessoas de cor preta ou parda  (6%). E por fim, foi 
verificado diminuição na frequência de cursos superior de graduação tecnológica, em 2016 
havia 10,5 milhões de pessoas, e em 
maior número de matrículas ocorreu na região Sul; e também com prevalência maior entre 
os homens (10,3%) do que entre as mulheres (7,1%), assim como entre as pessoas de cor 
preta ou parda (8,7%), em relação à
evidente a necessidade da criação de leis especificas para os cursos que integram a 
qualificação profissional, e de políticas públicas de incentivo a esta modalidade de ensino. 
Essas informações servem 
estratégias dispostas no Plano Nacional de Educação visando a ampliação da educação 
profissional e tecnológica, que é tão importante para o desenvolvimento econômico do país.
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Ensino. 

 

 

 

 

º Congresso Nacional online de Estudos Científicos

se um conceito amplo, que considera como qualificação os cursos de 
formação profissional para uma determinada ocupação, independentemente de serem 
Cursos formação inicial e continuada ou não. Para cursos técnicos de nível médio: ocorreu a 
diminuição não significativa na frequência de estudantes; aumento no número de pessoas 
que concluíram os cursos; com prevalência de homens (6,3%) do que de mulheres (6,1%); e 
de pessoas de cor branca (6,6%), do que pessoas de cor preta ou parda  (6%). E por fim, foi 
verificado diminuição na frequência de cursos superior de graduação tecnológica, em 2016 
havia 10,5 milhões de pessoas, e em 2018 haviam 8,5 milhões de estudantes; cujo seu 
maior número de matrículas ocorreu na região Sul; e também com prevalência maior entre 
os homens (10,3%) do que entre as mulheres (7,1%), assim como entre as pessoas de cor 
preta ou parda (8,7%), em relação às pessoas de cor branca (8,2%). Diante dos dados fica 
evidente a necessidade da criação de leis especificas para os cursos que integram a 
qualificação profissional, e de políticas públicas de incentivo a esta modalidade de ensino. 
Essas informações servem na tomada de decisões para implementação de metas e 
estratégias dispostas no Plano Nacional de Educação visando a ampliação da educação 
profissional e tecnológica, que é tão importante para o desenvolvimento econômico do país.
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