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Actualmente, o diploma de um curso superior já não representa a garantia de trabalho. 

No mercado de trabalho, algumas áreas não apresentam muitas perspectivas 

profissionais e muitos recém-licenciados acabam por trabalhar numa área bastante 

diversa daquela em que se formaram levando a que, na busca incessante por um posto 

de trabalho, existam pessoas que buscam uma atividade laboral que exija menor 

qualificação do que aquela que possuem.  

É, por isso, fundamental promover um espaço de reflexão sobre o processo de transição 

universitária, de forma a possibilitar aos jovens a elaboração do seu percurso 

profissional perante as “novas” exigências do mercado de trabalho e das diferentes 

esferas da vida do ser humano: família, educação, saúde, lazer, segurança, entre outras.  

Dado o avanço tecnológico e a globalização com que hoje nos deparamos, o mercado 

de trabalho atravessa mudanças profundas, existindo uma necessidade de adequação a 

estas novas exigências.  

Diante destas exigências percebe-se que a mão-de-obra do país não atende a contento 

as necessidades das indústrias, o que muitas vezes submete os colaboradores a 

momentos constrangedores, nos quais os mesmos não podem receber uma promoção, 

uma vez que o seu nível de escolaridade não condiz com o exigido pela empresa. O 

processo produtivo deixa de ser braçal, o que requer que a formação seja permanente, 

pois as máquinas estão a ocupar as vagas que eram ocupadas por seres humanos. No 

século XXI que é conhecido como a era do conhecimento, o diploma já não basta, é 

preciso ter mais que competências técnicas! 

 

É por isso necessário que a educação passe por uma reforma, baseando-se nos quatro 

pilares do conhecimento, para atingir o objetivo principal da educação que é o 

desenvolvimento do ser humano e a sua formação para a democracia. A educação do 

século XXI deve desenvolver objetivos sempre baseados na valorização da inteligência 

coletiva  
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Para que o trabalhador tenha condições de atender a todas estas exigências, é preciso 

que a educação do século XXI esteja voltada para o desenvolvimento do aluno como um 

todo. O que requer um pensamento moderno em relação à educação, sendo necessário 

equilibrar as políticas educativas e culturais, a formação dos professores, os métodos 

pedagógicos e o conteúdo, sempre em busca da apropriação do saber, através de uma 

educação de qualidade que proporcione ao aluno buscar e compartilhar conhecimento. 

Mesmo com todas estas exigências educacionais ainda há resistência em relação à 

reforma escolar pois o sistema é burocrático e inflexível e poucos são os professores que 

estão dispostos a mudar seus hábitos em prol da recuperação do ensino. Diante das 

transformações ocorridas no mundo do trabalho, não faz mais sentido aprender uma 

tarefa única, pois o avanço tecnológico tem modificado as qualificações e as tarefas 

físicas estão gradativamente a ser substituídas por tarefas intelectuais e mentais, à 

medida em que as máquinas são modernizadas frequentemente.  

A demanda para a formação profissional passou a ser a formação de um trabalhador 

polivalente, adequado ao novo modelo de regulação capitalista. Se anteriormente o 

foco era o desenvolvimento de habilidades específicas ou especializadas para o 

desempenho de determinadas funções no mundo/mercado de trabalho, atualmente o 

interesse maior é desenvolver habilidades básicas e de gestão do trabalho, por exemplo: 

elaborar conexões entre saberes, criar e desenvolver soluções, ser arrojado e operar em 

grupo. 

 

A formação polivalente seria mais funcional aos requerimentos do novo modelo de 

produção ou padrão de acumulação flexível, do que a formação altamente técnica e 

especializada propiciada pela dualidade estrutural da educação (que separa educação 

acadêmica de educação profissional).  

 

Esse seria o ponto no qual a proposta das competências na qualificação profissional se 

diferenciaria fundamentalmente da escola unitária propiciada pelas correntes 

inovadoras da educação profissional. É preciso destacar que um sistema de formação 
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do trabalhador baseado no modelo das competências está vinculado profundamente à 

noção de empregabilidade, que coloca no trabalhador a responsabilidade pela sua 

trajetória profissional, sem levar em consideração às condições e oportunidades 

existentes no mercado de trabalho.  

Concluindo, o trabalho deve ser compreendido não como mera adaptação à organização 

produtiva, mas como princípio educativo no sentido da politecnia ou da educação 

tecnológica, em que os conceitos estruturantes sejam trabalho, ciência e cultura em que 

o trabalho seja o primeiro fundamento da educação como prática social, princípio que 

organize a base unitária do ensino médio. A ciência deve apresentar conhecimentos que, 

produzidos e legitimados socialmente ao longo da história, fundamentam as técnicas.  

À cultura cabe a síntese da formação geral e da formação específica por meio das 

diferentes formas de criação existentes na sociedade, com os seus símbolos, 

representações e significados.  

 

Cabe-nos a nós promover a defesa de uma educação completa e capaz de integrar os 

jovens no mercado de trabalho. 

É por isto que lutamos e é isto que devemos conseguir! 
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