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Resgate dos cursos técnicos  

(Não assinado)

O governo aproveita o momento para reforçar o setor e anuncia investimentos de R$ 1,1 bilhão na expansão dos cursos 
formadores de tecnólogos até o próximo ano Está claro para as grandes multinacionais e países do chamado Primeiro 
Mundo que a vocação do Brasil é mesmo de um círculo virtuoso de crescimento econômico - e social. E dessa vez, não 
se trata de vislumbrar apenas O país do futuro, como se vaticinava na década de 70. O crescimento é agora e acontece 
num momento em que muitas nações desenvolvidas, no Hemisfério Norte, ainda tentam se livrar dos graves problemas 
do sistema financeiro internacional que logo completarão dois anos. Mas o desenvolvimento brasileiro esbarra em 
urgências, desafios e necessidades. Um deles pode ser resumido no binômio educação-qualificação. Neste cenário, 
tornou-se mais do que urgente dotar o Brasil (de Norte a Sul) de um corpo de técnicos e tecnólogos para fazer o barco da
economia andar nas empresas dos mais diversos segmentos. O detalhe é que a expansão do número desses profissionais 
no mercado deverá seguir uma escala geométrica para atender todas as necessidades. Mas os últimos dados do governo 
federal em torno do tema são alentadores e apontam rápida recuperação do terreno educacional e formador na área 
técnica. Vamos aos dados atualizados do Ministério da Educação: tendo referência básica o ano de 2003, o número de 
universidades federais cresceu 13% em todo o País, passando de 83 para 96 unidades. Enquanto isso, as instituições de 
cursos tecnológicos evoluíram 52,8% no período. O governo aproveita o momento para reforçar o setor e anuncia 

            investimentos de R$ 1,1 bilhão na expansão dos cursos formadores de tecnólogos até o próximo ano. O próprio 
secretário da área de Educação Profissional do MEC, Eliezer Pacheco, veio a público informar que também as 
universidades (voltadas para o setor) receberão, até 2012, aporte financeiro da ordem de R$ 3,5 bilhões. 
Lamentavelmente, assinalam analistas do mercado de trabalho, ainda há preconceito em torno da chamada educação 
profissional. Na prática, o perfil do estudante que opta pelas alternativas técnicas é diferente da pessoa que busca o 
diploma, o bacharelado de determinada cadeira acadêmica. De maneira pragmática, os estudantes dos cursos de 
tecnólogo têm uma preocupação maior com a empregabilidade. Vale acentuar que, justamente, a quantidade de alunos 
atendidos também cresce em maior velocidade na área dos cursos profissionalizantes. Os dados também são do próprio 
MEC: em 2003 a rede somava 113 mil alunos matriculados e, apenas seis anos depois, pulou 93% - o que significa total
de 219 mil estudantes. As estatísticas, estudos e análises corroboram com a opção dos novos estudantes. Afinal, segundo
pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Brasil atual o curso profissionalizante eleva em 48% as chances 
de se conseguir emprego - se levarmos em comparação os estudantes que fizeram o chamado ensino médio regular. Um 
outro dado da própria GV é fundamental: em média, o salário do tecnólogo é 12,9% maior comparado a empregados 
que cursaram o ensino médio normal (ou regular). O efeito da formação profissional qualificada está visível no mercado.
No último 25 de maio, por exemplo, o jornal Cruzeiro do Sul publicou oportuno Caderno Dia da Indústria e um dos 
temas apontava a importância da área técnica. Apurou a editora Cida Vida, na ocasião, que de acordo com o Sistema de 
Avaliação Institucional de 2008, 94% dos alunos formados pela Fatec-Sorocaba estavam empregados um ano após o 
término do curso. Sem dúvida, todos esses números e análises revelam um dos caminhos seguros a ser seguido pelo País
nos próximos anos.


