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        “O Brasil de ontem saiu das academias, o Brasil de amanhã sairá das
oficinas”, declarou o Presidente da República Nilo Peçanha ao assinar o Decreto no
7.566 em 23 de setembro de 1909, de criação das primeiras escolas de aprendizes
artífices. 
           Em 2020, a previsão de Nilo Peçanha parece cada vez mais assertiva, uma
vez que o ensino técnico, por muito tempo subjugado em detrimento do ensino
superior, ganha um novo espaço até mesmo no inconsciente coletivo – visto que a
alta demanda dos setores produtivos por profissionais com nível técnico, lhe atribui
um novo valor. Conforme dado do Instituto Federal de Brasília, mais da metade dos
estudantes formados na instituição estão empregados. De modo que o satisfatório
índice de inserção destes jovens no mercado apenas confirma a alta demanda por
estes profissionais. 
         Outro dado do Sistema Nacional de Emprego, conclui que o profissional com
diploma de ensino técnico e profissionalizante possui 48% mais chance de
conseguir trabalho do que o profissional apenas com diploma de ensino médio.
Além de fator de transformação social, que permite ao jovem brasileiro sua inserção
no mercado de trabalho – a profissão de técnico industrial desempenha um papel
decisivo na economia e desenvolvimento da indústria nacional, dada a abrangência
de suas mais de 70 modalidades técnicas e do cenário da Indústria 4.0. 
        Este cenário, cujo foco está em maior produtividade, eficiência e resultados
mais competitivos, exige que o Brasil agregue valor a seus produtos para que
consiga abandonar a condição de país em desenvolvimento para tornar-se
desenvolvido. 
        No entanto, tal desenvolvimento tecnológico não advém apenas do setor de
pesquisa, ele configura uma junção entre este universo e o da educação
profissional – como observado nos países da União Europeia, que adotaram como
meta ter 75% dos profissionais com formação técnica de nível médio na área de
indústria, mais 10% na área de serviço. Esta preocupação dos estados europeus e
ditos desenvolvidos é a confirmação de que no mundo globalizado, a força de
trabalho dos técnicos é, de fato, o que sustenta a Indústria. 


