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Crescem a procura e as oportunidades  

(Ari Mendonça)

De olho no mercado de trabalho, vem crescendo a cada dia o interesse pelos cursos profissionalizantes em Campo 
Mourão e região, assim como em todo o Brasil. A educação técnica para muitos é a chave de acesso ao mercado de 
trabalho e as boas escolas qualificam profissionais cada vez mais disputados pelas empresas. Para atender esse público, 
são muitas as escolas, particulares e públicas, especializadas na formação técnica na cidade. Confirmando essa 
tendência, um estudo divulgado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV) e pelo Instituto 
Votorantim, indicam que são 29 milhões de pessoas que frequentam hoje cursos de educação profissional em todo o 
Brasil. Esse número representa 19,72% da população com mais de 10 anos de idade do país. Desse total, 16,07 % (23,5 
milhões de pessoas) frequentaram cursos de qualificação profissional, 3,54% (5,1 milhões de pessoas) fizeram ensino 
médio técnico e 0,11% (160 mil pessoas) tiveram formação tecnológica. O estudo foi feito com base em dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Ensino Integrado A 
opção da política educacional pública, especialmente nas redes estaduais, foi clara: prevaleceu a oferta de cursos básicos 
ocasionando a quase extinção, em todo o país da oferta de cursos de ensino médio de caráter profissionalizante. Ciente 
das mudanças no mercado de trabalho o governo editou o decreto 2.208/97, contribuindo para a imposição do fim da 
vinculação entre a qualificação para o trabalho e a elevação dos níveis de escolaridade, ao estabelecer as diretrizes 
operacionais para a educação profissional em nível nacional. O retorno do interesse pela formação profissional em todo 
país, fez com o que o governo voltasse a investir nas escolas técnicas de nível médio. Seguindo essa tendência os 
colégios estaduais do estado do Paraná disponibilizaram o curso médio integrado com o objetivo de formar técnicos para
o mercado de trabalho. Entre os cursos oferecidos mais procurados está o de técnico agrícola, secretariado, informática, 
administração, enfermagem e segurança do trabalho. “O profissional de nível médio deve ter como característica a 
capacidade do trabalho em conjunto, conhecimento técnico, formação tecnológica e capacidade de mobilização destes 
conhecimentos para atuar no mercado de trabalho de forma criativa, ética, empreendedora e consciente dos impactos 
sócio-culturais”, explica Elenice Koziel, da assessoria de comunicação da UTFPR. Campo Mourão Uma das escolas 
estaduais de formação técnica com maior prestígio é o Colégio Agrícola Estadual de Campo Mourão, criado em 1977. 
Na época, diante da necessidade imposta pela vocação agrícola do estado, verificou-se a importância de criar um curso 
para formar técnicos agrícolas integrado ao curso médio normal. Desde a sua criação, o colégio atende toda a região, 
sendo uma grande parte dos alunos é constituída de filhos de agricultores que buscam alternativas para a manutenção de 
sua propriedade e a melhoria da qualidade do trabalho e da vida no campo. Segundo a pedagoga do Colégio Agrícola, 
Heloisa Coledam, o curso é bastante procurado por jovens de toda a região e até de outros países. “Temos convênio com

      instituições paraguaias e disponibilizamos algumas vagas para eles e quando se formam, voltam ao seu país e repassam       
seus conhecimentos para alunos de escolas carentes”. Segundo a pedagoga, a maioria dos alunos que se formam na 
escola já sai empregada. “Por ser ensino profissionalizante, muitos de nossos alunos já saem com trabalhos garantidos 
na área ou estagiando em alguma empresa que entra em contato com a Instituição pedindo espaço para realizar entrevista
de emprego com os melhores alunos”, completa Heloisa. Desde a autorização para criação dos cursos médios integrados,
o governo federal incentiva a sua implantação. Em Campo Mourão foi implantado em 2006, no campus da UTFPR, o 
curso técnico integrado em informática, Desde o primeiro período, contempla as disciplinas tradicionais do Ensino 
Médio e as disciplinas específicas da área de informática. O curso veio, de acordo com o diretor-geral do Campus, Narci
Nogueira da Silva, “atender a uma necessidade de mercado da região e ao mesmo tempo atender ao planejamento 
estratégico da instituição de implantar uma 4ª área de atuação, já que a instituição contava com cursos superiores nas 
áreas de alimentos, ambiental e construção civil”. Luiz Eduardo Pizzinatto, recém formado no curso técnico integrado 
em informática da UTFPR, diz que “sempre quis fazer meu ensino médio no antigo CEFET,hoje UTFPR. Na época, 
como até hoje todos falavam que era uma profissão que estava com falta de mão de obra qualificada no mercado”. 
Completando Pizzinatto diz que “logo de início as minhas expectativas foram correspondidas. O curso me agradou 
bastante. Além disso, a minha expectativa de ser absorvido pelo mercado de trabalho foi rapidamente atendida”. Antes 
do final do curso ele já havia sido contratado por uma grande empresa. Cursos e treinamento O mercado de trabalho 
atual apresenta uma grande competitividade entre os profissionais, por isso o aprimoramento é um dos caminhos 
essenciais e ser seguido. A qualificação proporciona oportunidades uma vez que o conhecimento técnico agrega valor ao
profissional. Para atender ao crescente interesse dos profissionais a cada dia surgem novas empresas especializadas 
nesses treinamentos, para atender vários segmentos, principalmente idiomas e informática. Entre os centros de formação 
técnica mais importantes do país, inclusive com unidades em Campo Mourão, está o SESC- Serviço Social do 
Comércio, o SENAI-Serviço Nacional de aprendizagem Industrial, o SENAC-Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial, o SESI-Serviço Social da Indústria, mantidos com repasses do governo federal. Oferecem treinamento nas 
mais diversas áreas, quase sempre gratuitos, possibilitando o acesso de todas as classes sociais à qualificação e a mais 
oportunidades no mercado de trabalho. Pesquisa A pesquisa realizada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) e pelo Instituto Votorantim, constatou que a chance de quem fez o ensino profissionalizante 
conseguir um emprego é maior do que a de quem estudou somente até o ensino médio. De acordo com o estudo 
Educação Profissional e Você no Mercado de Trabalho, ela chega a 48,2%. “O que a gente mostra com esse estudo é 
que os retornos da educação profissional são ainda mais altos. Mesmo quando se considera o avanço que as pessoas têm 



com mais escolaridade formal, a educação profissional ainda dá um impulso, ou seja, é um prêmio que a educação gera 
em termos de salário, ocupação e formalidade”, comenta o economista Marcelo Neri, coordenador da pesquisa. O 
trabalho também constatou que os salários daqueles que têm um curso profissionalizante são até 12,94% mais altos. O 
setor que mais emprega pessoas com curso profissionalizante é o automobilístico (45,71% ), seguido pelo de finanças 
(38,17%) e de petróleo e gás (37,34%).


