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Educação formal x cursos livres  

(Não Assinado)

Estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas no ano passado indicam que para cada ano estudado, o trabalhador 
recebe 15% a mais no salário.Não há dúvidas de que esta afirmação seja verdadeira, mas também não significa que o 
trabalhador que não teve acesso a um curso de nível superior seja condenado a ganhar sempre salários irrisórios. O que 
se deve ter em mente é que estudo é fundamental. Seja ele formal ou cursos livres. Imagine um trabalhador com poucos 
recursos financeiros, porém muito aplicado no trabalho. Pela falta de condições financeiras, ele não vai poder cursar uma
faculdade, mas mesmo assim, vai poder freqüentar cursos livres oferecidos por institutos sérios como SESI, SENAI, 

            SENAC entre vários outros espalhados pelo país. Esse trabalhador pode ser um cozinheiro, por exemplo. Ele vai fazer 
vários cursos livres tais como acondicionamento de alimentos, culinária e muitos outros pertinentes ao seu ramo e de 
custo baixo. Através do conhecimento adquirido nos cursos, aliado à pratica do dia-a-dia, ele vai se tornando um 
cozinheiro cada vez mais capacitado. Assim, é possível que chegue o dia que este cozinheiro comece a prestar serviços 
de consultoria para restaurantes para melhorarem a forma como acondicionam os alimentos, higiene, novas receitas entre
outras possibilidades. Juntamente com a consultoria, podem aparecer palestras e assim, este profissional, de nível médio,
passou a ganhar mais dinheiro divulgando os conhecimentos que conquistou em sala de aula, em cursos livres. Toda esta
história que relatei tem o intuito de mostrar que estudo formal é muito importante, mas que existem muitas outras 
possibilidades de crescimento profissional sem ele. O que não é possível é crescimento sem esforço e sem 
aprimoramento de conhecimento. Por isso, todo profissional deve manter-se atualizado sobre as novidades no mercado 
em sua área de atuação, independente do curso ser livre ou formal.


