
Escolas precisam atender às novas demandas do mercado 
Arthur Sperandéo de Macedo 
 
O crescimento no mercado do ensino superior, os avanços tecnológicos e as profissões do 
futuro, representam novas oportunidades para os jovens brasileiros. O Brasil experimentou 
nesta última década a retomada do crescimento econômico e da autoestima como nação. A 
chegada das classes C e D ao ensino superior tem uma relação direta com esse quadro 
socioeconômico e com a melhoria geral nos índices e níveis de desenvolvimento social no país. 
A maioria dos programas sociais e de distribuição de renda nos planos nacional, estadual e 
municipal tem se associado a ações na área educacional. Houve um avanço, mesmo que 
pequeno, nas decisões da classe política brasileira em relação à necessidade de se investir em 
educação em todos os níveis. 
 
No âmbito da educação superior o avanço é visível. Programas como Prouni, Fies, Universidade 
Aberta do Brasil entre outros, além da expansão no número de instituições de educação 
superiores credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC), transformaram a educação 
superior nos últimos quinze anos. Com um marco regulatório complexo, repleto de variáveis e 
imponderáveis, o sistema educacional superior brasileiro é reflexo da própria globalização da 
sociedade. 
 
No centro desta nova ordem mundial, oportunidades, profissões e ocupações funcionais 
emergem nas mais diversas áreas do conhecimento. O cenário não deixa margem a dúvidas. A 
flexibilização de currículos e matrizes em face da demanda crescente de novos mercados, a 
informatização e a globalização da sociedade fizeram surgir cursos e profissões ligadas a um 
mercado cada vez mais competitivo.  
 
Essas frequentes mudanças exigem que o jovem esteja sempre antenado com o mundo que o 
cerca. A tecnologia, a internet e as redes sociais podem ser a resposta para muitas dúvidas, já 
que a evolução constante e frenética dessas ferramentas digitais de comunicação abre um 
novo mercado de trabalho e, consequentemente, novas oportunidades. E é claro que as 
faculdades e as universidades públicas e privadas também precisam seguir a rota da inovação, 
criando cursos, apostando em bons profissionais e alterando grades e disciplinas. Pesquisa 
realizada pelo Ibope Nielsen mostra que, em abril desse ano, pouco mais de 25 milhões 
brasileiros acessaram a internet durante o mês. E mais: o Brasil é líder no tempo de 
navegação entre os países avaliados, com 24 horas e 7 minutos por pessoa.  
 
Formações em gastronomia, moda, design, biomedicina, ciência da computação, turismo e 
jogos digitais, além de opções de graduação como cursos tecnológicos, livres, pós-graduações 
e MBAs, mostram que na sociedade da informação não há limites. O processo educacional é 
contínuo e perene e a educação continuada é a referência para qualquer cidadão se manter 
empregado e atualizado. Um exemplo disso é um estudo realizado pela Associação Brasileira 
das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos (Abragames), que mostra que os negócios do setor 
movimentam cerca de R$ 100 milhões por ano e continuam crescendo no país. 
 
Vale salientar que as carreiras tradicionais não perderam o seu espaço ou encanto. Foram, 
contudo, reformuladas por um processo de atualização de suas matrizes e currículos com base 
nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e 
homologadas pelo Ministério da Educação. A crescente especialização das áreas médicas, do 
direito e da engenharia abriu um novo universo para as carreiras tradicionais. Além disso, a 
sinergia com outras áreas como direito ambiental, direito médico, engenharia ambiental e toda 
a área de biotecnologia associada às recentes descobertas na área de imagens digitais, 
ampliou o leque de oportunidades. 
 
O futuro da sociedade brasileira vai muito além da tese dos "sólidos fundamentos de nossa 
economia" e passa necessariamente por uma política de Estado comprometida com a 
qualidade. Ainda que existam muitas alternativas de carreira, as chamadas profissões do 
futuro ganham cada vez mais espaço na área acadêmica e no próprio mercado de trabalho. É 
um mundo novo, inspirador, competitivo e cheio de possibilidades.  
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