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O ensino técnico em foco 
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05.25  

Não é novidade que o Brasil precisa aumentar o número de técnicos especializados se quiser dar sustentabilidade à retomada do 
crescimento. Nesse sentido, “ (…) o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas e o Instituto Votorantim, 
dando sequência a sua parceria anterior, divulgam na próxima quarta-feira, 26/5/2010, pesquisa inédita ‘Educação 
Profissional e Você no Mercado de Trabalho’ , apresentada por Marcelo Neri” . 

No Valor de hoje, Marcelo Neri mostra o objetivo da iniciativa: 
 
“O desafio é fazer o estudante enxergar, por meio de indicadores de fácil interpretação, os prêmios da opção preferencial por 
mais educação nas suas diversas vertentes. É preciso qualificar a demanda por educação em geral e a educação profissional em 
particular”.  

Eu também acho que falta informação e há também um certo preconceito bobo em relação à formação profissional. Afinal, em 
termos de remuneração, bons técnicos auferem salários muito melhores do que bons advogados ou bons administradores, por 
exemplo. O motivo é bem simples: havendo escassez de oferta, a remuneração tende a subir. Em determinados setores, como o 
mercado de TI, essa diferença é gritante.  

Incentivar o ensino técnico seria também uma boa opção para atrair mais jovens para o setor de ciência e tecnologia, algo 
cronicamente em falta no país. Mas isso só seria possível se um programa sério de ciências e matemática fosse implantado nas 
escolas básicas. Além disso, vejo como peremptório mudar o foco das escolas técnicas. Muitas delas são usadas como trampolim 
para o ensino superior (dada sua maior qualidade em relação aos substitutos). Esse é justamente o grande desafio a ser enfrentado 
nesse campo. 
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