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xiste uma cultura no Brasil
onde o fim do ensino médio
significa a procura imediata
pela vaga em uma universi-

dade. Mas a enorme gama de opor-
tunidades que a formação técnica
oferece já atrai muitas pessoas. Isso
porque, com o processo de expansão
da economia observada nos últimos
anos, alguns setores, principalmente
a indústria, necessitam de mão-de-
obra técnica especializada. É fato que
a formação de tecnólogos é mais vol-
tada para o mercado de trabalho e já
é utilizada até mesmo como segunda
opção de carreira para quem já é ba-
charel em alguma área.

Dados do Cadastro de Educação
Superior/INEP, de 2009, e do CENSO
da Educação superior 2007, publica-
do neste ano, mostram que os cursos
tecnológicos correspondem a 17,3% e
15,8%, respectivamente, da graduação
no Brasil. Quanto ao número de alu-
nos, ainda de acordo com o CENSO,
12,7% das pessoas que ingressaram no
ensino superior em 2007 optaram por
cursos tecnológicos.

O coordenador geral de supervisão
da Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica do Ministério da
Educação (MEC), Alessio Trindade de
Barros, avalia que, apesar de não exis-
tirem pesquisas claras sobre o percen-
tual de pessoas que buscam a carreira
técnica como segunda opção, a alter-
nativa é mais comum do que se pen-
sa. Em sua opinião, muitos profissio-
nais entram no mercado de trabalho,
desenvolvem outras competências e
passam a atuar em áreas diferentes da
formação original. Nestes casos, existe
a necessidade de complementação do
conhecimento. "Pelo perfil de amadu-
recimento quanto à opção profissio-
nal, há uma busca por cursos superio-
res de tecnologia", afirma.

Outros fatores que influenciam na
mudança de carreira é o menor cus-
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to dos cursos técnicos em relação às
universidades tradicionais e a rapidez
com que estes são finalizados, já que,
na maioria dos casos, a duração não
passa de dois anos. "Quem recorre à
atuação técnica, em geral, possui um
amadurecimento sobre a opção. Mas
a questão financeira é a mais determi-
nante, tanto em relação a um recome-
ço, quanto à ampliação de perspecti-
vas de crescimento", avalia.

Por dentro do
mercado

O tecnólogo, mesmo recém-forma-
do, detém competências bastante de-
senvolvidas, pois sua formação abran-
ge métodos e teorias com foco na apli-
cação dos conhecimentos a proces-
sos, produtos e serviços. Ou seja, tem
um know-how científico-tecnológico
e é habilitado para desenvolver a ges-
tão e produção de bens e serviços.

Barros diz que a formação técnica
cresce a cada dia também por atingir
nichos não contemplados pelas gra-
duações tradicionais, por aceitar áre-
as específicas do conhecimento e por
adequar-se ao contexto da re-profis-
sionalização, em um mundo com tan-
tas mudanças de caráter tecnológico
e em um País com uma população
adulta que ainda carece de formação
de nível superior.

Já o nível de penetração da insti-
tuição formadora no universo do tra-
balho está diretamente associado às
chances de colocação que o forman-
do terá. Estas, por sua vez, estão rela-

cionadas também ao reconhecimento
social do diploma emitido pela uni-
versidade, em função do histórico dos
formandos e dos mecanismos de arti-
culação escola/mercado. Neste ponto,
segundo Barros, os alunos de escolas
e faculdades técnicas não têm nada a
reclamar. Os cursos superiores de tec-
nologia geralmente ocorrem em ins-
tituições com forte articulação com o
mercado, com grande impacto na or-
ganização acadêmica. "Escolas reco-
nhecidas garantem maior empregabi-
lidade", orgulha-se.

A história do técnico em automo-
bilística, Leandro Carmona, confir-
ma bem o que Barros detalhou. Desde
que ingressou na área técnica, não
lhe faltam oportunidades de traba-
lho. Formado em Administração de ))
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com formação técnica, o que não ocorre na
graduação convencional
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Empresas com ênfase em Comércio
Exterior pela Universidade Metodista,
sua primeira opção de carreira, che-
gou a trabalhar na área por cerca de
quatro anos.

Mas seu gosto por carros o motivou
a "jogar tudo para o alto" e a procurar
cursos voltados ao segmento, infor-
mações sobre o mercado de trabalho
para este setor, entre outros detalhes.
Ele chegou a conversar com profis-
sionais como mecânicos, funileiros e
pintores.

Antes de fazer o curso Técnico em
Automobilística no Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI),
com dois anos de duração, ele realizou
três cursos de formação continuada: o
de Metrologia, que dá o conhecimen-
to sobre medição de pequenas peças;
o de Conhecimento de Veículos Leves,
que estuda carros de passeio e utilitá-
rios; e o de Motor Ciclo Otto, que abor-
da a área de motores de combustão de
carros de passeio,

Rápida ascensão
Assim que começou o primeiro cur-

so, já conseguiu estágio em uma ofici-

na de pequeno porte, em seguida, em
um centro automotivo e, finalmen-
te, chegou a uma concessionária da
Volkswagen, onde permaneceu por
nove meses, vaga que conseguiu atra-
vés do próprio SENAI. "A instituição
tem vínculo com várias empresas e,
por isso, surgem muitas oportunida-
des. Ao contrário da graduação nor-
mal, onde as vagas são mais escassas.
Além disso, os professores comen-
tam sobre as empresas que estão em
busca de especialistas, o que torna
todo o processo mais rápido", relata.
Posteriormente a isso, trabalhou na
gigante de caminhões Scania.

Entretanto, o pulo do gato veio
quando foi convidado por um de seus
professores a estagiar no SENAI no
setor de funilaria e pintura, com fo-
co direto em pintura automotiva. O
impulso para que isso acontecesse
veio de seu Projeto de Formação de
Curso, algo como o temido Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC), realiza-
do pelos alunos das universidades pa-
ra que possam se formar. O seu proje-
to foi a reforma de um mini buggy. A
ótima notícia é que, daqui a três me-

ses, ele estará habilitado a dar aula na
instituição. "Apesar de ser um curso
técnico, há toda uma preparação pe-
dagógica para que o profissional con-
siga passar as informações adiante.
Inclusive, esta é uma das grandes di-
ficuldades do segmento, já que mui-
tos docentes não conseguem ensinar
o que sabem", considera.

Outra qualidade, segundo Carmona,
é o dinamismo que as aulas oferecem
e a relação direta do que foi aprendido
com o que será usado no mercado, fa-
to que não ocorreu quando fez a gra-
duação de Comércio Exterior. "O cur-
so técnico traz a realidade para per-
to de quem está estudando", analisa.
Apesar de todo esse quadro favorável,
há no mercado urna enorme lacuna
de especialistas e as empresas, mui-
tas vezes, não conseguem preencher
os perfis. Segundo um estudo de 2007
do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) existe um déficit de
123,3 mil vagas formais para profissio-
nais qualificados e com experiência
nos setores da indústria e do comér-
cio. Já escolheu a sua?
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