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• Os brasileiros e a educação profissional 
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Educação profissional abre portas para o mercado de trabalho  

Preparação para o mercado de trabalho  

 

Quem faz um curso de educação profissional tem 
mais oportunidades no mercado de trabalho do que 

os que não fazem nenhum curso 

 

As pessoas que têm um certificado de qualificação 
profissional têm salários maiores do que aquelas que 

não têm um certificado 

 

O salário de quem faz um curso técnico é menor do 
que o de quem faz um curso superior na mesma área 

 



Preparação para o mercado de trabalho  

Na opinião dos brasileiros, cursos de educação profissional preparam bem 

para o mercado de trabalho  



Frequência nos cursos de educação profissional 

Um quarto dos brasileiros frequenta ou já frequentou curso de educação 

profissional  



Brasileiros que estão estudando 

16% dos brasileiros estudam atualmente  

O percentual de 

estudantes sobe 

para 44% entre os 

entrevistados com 

16 a 24 anos  



Instituição de realização do curso 

43% da demanda de educação profissional é atendida pelo Sistema S  



Porque frequentou a educação profissional 

Ingresso mais rápido ao mercado de trabalho atrai brasileiros para o ensino 

profissional  

Permite ingresso mais rápido no mercado de trabalho 

Desejo de qualificar-se em determinada profissão 

Ampliação das oportunidades no mercado de trabalho 

Melhorar o desempenho no trabalho atual 

Curso mais objetivo, com foco na prática 

Nova demanda industrial local 

Próximo ao local de residência/trabalho 

Melhor preparação para o curso superior 

Cursos mais  curtos 

Exigência da empresa onde trabalha 

Mais baratos que os cursos superiores 

Melhorar a renda 



Porque não frequentou a educação profissional 

Falta de tempo para estudar é a razão mais frequente para não se fazer um 

curso profissional  

Falta tempo para estudar 

Não tem recursos para pagar as mensalidades 

Não tem interesse nos cursos oferecidos 

Não possui os requisitos exigidos 

Faltam escolas que ofereçam cursos na região 

Não tem informações 

Salários são baixos 

 Cursos existentes oferecem poucas vagas 

Optou por fazer um curso superior 

Falta reconhecimento dos empregadores 

Cursos têm duração muito extensa 

Nenhum destas/Outras 

Baixa qualidade dos cursos 

NS/NR 



Área do curso x Área de trabalho 

39% dos que fizeram um curso profissional não atuaram na área do curso 

Esse percentual 

sobe para 58% 

entre os 

entrevistados com 

16 a 24 anos  



Avaliação dos cursos em geral 

Maioria dos brasileiros tem boa percepção sobre cursos técnicos no Brasil  

69% consideram 

os cursos ótimo 

ou bom 



Educação profissional e política educacional  

Educação profissional deve ser complementar à educação regular  
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Só estuda em escola profissionalizante quem
pertence a uma classe social mais baixa

Educação profissional deve ser feita de forma
complementar à educação regular

Percepção do brasileiro sobre a educação profissional e a política educacional  
Percentual de respostas (%) 

Concorda totalmente Concorda em parte

Nem concorda e nem discorda (Esp.) Discorda em parte

Discorda totalmente NS/NR



Educação profissional e política educacional  

Brasileiros defendem aumento na oferta de educação profissional conjugada 

com o ensino médio  
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O governo precisa oferecer mais cursos de
ensino médio que também ensinem uma

profissão

O ensino profissionalizante deveria ser
obrigatório no ensino médio

Percepção do brasileiro sobre a educação profissional e a política educacional  
Percentual de respostas (%) 

Concorda totalmente Concorda em parte

Nem concorda e nem discorda (Esp.) Discorda em parte

Discorda totalmente NS/NR



Educação profissional e política educacional  

População dividida sobre priorização de recursos entre educação 

profissional e superior  
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As universidades públicas deveriam ser pagas
para que o governo tivesse mais condições de

investir na educação profissionalizante

O governo deve gastar mais com a educação
superior do que com a educação profissional

É preferível fazer um bom curso técnico do que
uma faculdade de segunda linha

Percepção do brasileiro sobre a educação profissional e a política educacional  
Percentual de respostas (%) 

Concorda totalmente Concorda em parte

Nem concorda e nem discorda (Esp.) Discorda em parte

Discorda totalmente NS/NR
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