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ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO: 

a dificuldade dos profissionais do ensino superior 

para entrar no mercado de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 
RESUMO:  
 
O escopo central deste artigo é analisar os 
requisitos necessários pelos profissionais 
recém-formados para ingressar no mercado de 
trabalho. As novas variáveis presentes no 
mercado deste novo tempo exigem uma 
mudança nos paradigmas organizacionais e 
profissionais. Essas concepções serão 
apresentadas nesse artigo consubstanciadas 
nas ideias de autores como Luckesi, 
Chiavenato, Tamayo, Paschoal, Trevisan, 
dentre outros. Neste novo cenário surgiram 
novos setores de atividades que se 
manifestam como elementos indispensáveis 
na busca pela diversidade competitiva, 
conduzidos por uma submissão cada vez 
maior às tecnologias da informação, com a 
utilização gradativa desses sistemas de 
informação para administrar o negócio. Isso 
porque a consolidação da sociedade do 
conhecimento em um universo globalizado 
passou a exigir que esses conhecimentos 
fossem desenvolvidos, processados e 
difundidos com tamanha rapidez que de 
alguma forma não tem sido acompanhados 
pelos recém-formados e pelas organizações 
empresariais. Essas dificuldades aliadas à 
transformação da sociedade, a globalização e 
a expansão da tecnologia fazem com que o 
grande diferencial competitivo das 
organizações passe pela capacidade 
intelectual dos recursos humanos, bem como 
as atribuições desenvolvidas pelos indivíduos 
que nelas atuam, podendo assim, atender à 
demanda pelo imediatismo, pautado pela 
conexão interna dos processos, e também 
pelo desenvolvimento de habilidades para se 
adaptar às mudanças mercadológicas. 
 
 
Palavras chave: mercado de trabalho. Ensino 
superior. Recém-formado. 

SUMMARY: 
 
The main scope of this article is to analyze the 
requirements for recent college graduates to enter 
the labor market. The new variables in the market 
of this new time require a change in organizational 
and professional paradigms. These concepts will 
be presented in this article embodied the ideas of 
authors like Luckesi, Chiavenato, Tamayo, 
Paschoal, Trevisan, among others. In this new 
scenario emerged new activity sectors that 
manifest themselves as indispensable elements in 
the quest for competitive diversity, driven by an 
increasing submission of information technology, 
with the gradual use of such information systems 
to run the business. That's because the 
consolidation of the knowledge society in a 
globalized universe began requiring that 
knowledge be developed, processed and 
disseminated so quickly that somehow has not 
been accompanied by new graduates and 
business organizations. These difficulties coupled 
with the transformation of society, globalization 
and the expansion of technology make the great 
competitive advantage of pass organizations the 
intellectual capacity of human resources, and the 
functions performed by individuals who work in 
them and can thus meet the demand for 
immediacy, guided by the internal connection of 
the processes, and also the development of skills 
to adapt to market changes. 
 
 
Keywords: labor market. Higher education. Just 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pretendemos com este artigo desenvolver um debate sobre a dificuldade encontrada pelos 

profissionais recém-formados no ensino superior, no que diz respeito à inclusão dos mesmos no mercado 

de trabalho. Notamos que o comportamento do mundo do trabalho é determinado por vários fatores, 

principalmente a rapidez com que as mudanças ocorrem, juntamente com a crescente competição e não 

deixando de citar também, a evolução tecnológica.  

Nesse sentido, precisamos cada vez mais discutir e refletir a maneira como o profissional pode 

conduzir sua caminhada na busca pelo crescimento profissional e na busca de novos horizontes de acordo 

com área de graduação escolhida. 

Compreendemos que os anseios dos empresários para com seus empregados, é que os mesmos 

estivessem preparados tanto tecnicamente, como socialmente, psicologicamente e, mais atuais, 

ecologicamente qualificados para desempenhar funções nos espaços empresariais. Várias concepções 

indicam que a mente humana é inteligente, capaz de aprender vários comportamentos e exercê-los, por sua 

sobrevivência e até mesmo pela existência, porém, buscamos constantemente aprender e ter conhecimento 

para ser um profissional, com postura, ética, aparência social, saudável, equilibrado emocionalmente, com 

introspecção e preocupado com a sustentabilidade do planeta. 

Este tipo de profissional tende a ser idealizado pela sociedade e pelo mercado de trabalho, que 

acabando de concluir o ensino superior, deveriam (e isso é o que as empresas esperam) usar as teorias 

obtidas durante os anos da qualificação profissional de uma forma objetiva para a prática do mundo 

empresarial. Até esses aspectos da formação humana é um desafio, uma vez que temos no processo de 

construção profissional uma valorização para com as teorias e dificuldades em realizar de forma favorável a 

prática profissional. 

Diante dessas circunstâncias e das inúmeras exigências das organizações, vemos a necessidade 

de mostrar a comunidade empresarial o perfil de um profissional que possa ser inserido dentro do contexto 

de um novo tempo e que adicione características diversificadas dentro de um ambiente proativo e 

exageradamente competitivo, com competências para achar soluções rápidas para os problemas exigidos e 

que seja capaz de direcionar condutas e planejar novos métodos. 

Discutiremos aqui as teorias e ideias de Chiavenato (2008), Luckesi (1997), Tamayo e Paschoal 

(2003)e outros escritores, educadores, consultores e teóricos que contribuíram significativamente nas áreas 

de Educação Superior, Administração, Mercado de Trabalho e Recursos Humanos, e assim fundamentaram 

como e de que forma são construídas as bases profissionais dentro do ensino superior e como as mesmas 

contribuem ou não para a carreira profissional: da escolha da instituição, durante a duração do curso e após 

o término do curso, seja ele tecnólogo ou bacharelado. 

A fundamentação teórica apresentada aqui servirá de base para a análise e interpretação das 

ideias quando da elaboração do relatório final, sendo assim, as informações aqui apresentadas devem ser 

interpretados segundo as teorias existentes. 

Constantemente assistimos na mídia televisiva a divulgação do número de desempregados 

existente no país e, logo em seguida, o número de vagas para o mercado de trabalho. Parece paradoxal, 
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porém, o sistema alega que não existem profissionais qualificados. Então, nos deparamos com uma 

pergunta: Se o número de profissionais formados cresceu, devido à expansão do ensino superior, 

principalmente pela criação de novas faculdades, qual é o fenômeno existente que cria um abismo entre o 

ensino superior e o mercado de trabalho e qual a qualidade que falta a esses profissionais, que não 

atendem às exigências desse mercado? 

Como podemos ver, em face desses dois cenários complexos, educação superior e mercado de 

trabalho, o presente artigo será uma contribuição para a sociedade brasileira e servirá como motivador para 

que os leitores, especialmente os que pensam em ingressar no ensino superior reflitam e revisem seus 

currículos para os aproximarem o máximo possível do objetivo a que se propuseram quando do ingresso 

em uma universidade, a fim de que, a sua inclusão no mercado de trabalho seja feita de forma efetiva e 

satisfatória. 

As exigências, necessidades e regras que o mercado de trabalho impõe, a maneira mais viável de 

se conseguir chegar o mais próximo possível deste cenário é estar incluso, participando das obrigações e 

dos direitos de como deve ser um cidadão em um ambiente democrático. É cursar uma formação superior e 

profissional e entrar na fila para realizar as motivações, desejos e necessidades que o sistema econômico 

capitalista divulga: ter emprego, casa, carro, poder viajar, e outras coisas que, aparentemente, são 

difundidas como sendo a felicidade. Essa é a realidade de milhões de brasileiros. 

O questionamento levantado sobre a dificuldade dos profissionais saídos do ensino superior e se 

esses atendem às exigências do mercado de trabalho, observa que nas últimas décadas o Brasil 

acompanhou um crescimento significativo do ensino superior. Vejamos: segundo estudo realizado pelo 

Conselho Nacional de Educação (Ministério da Educação – Relatório Técnico, 2013, p. 3), no século 

passado, mais precisamente nos anos noventa, 1.540.080 estudantes estavam matriculados no ensino 

superior no Brasil, em 2000 subiu para 2.694.245 e, em 2011, para 6.379.299.  

E ainda de acordo com o Portal Brasil (2016, versão on line), em 2004 a parcela de jovens de 18 a 

24 anos no ensino superior era de 32,9% e cresceu para 58,5% em 2014. É de se notar que houve um 

crescimento no número de matriculados e por consequência também no número de concludentes aptos a 

entrarem no mercado de trabalho. 

Procuraremos apresentar propostas para mudanças de comportamentos e de pensamentos 

através de uma interpretação dos problemas apresentados, a fim de reconstruir a busca pelo 

profissionalismo e tendo como foco a educação superior.  

As mudanças, incertezas e dúvidas acompanham a caminhada do ser humano desde os 

primórdios. Elas acontecem em todas as áreas e o maior desafio é harmonizar a formação do candidato 

com o que a empresa exige. Muitos dos jovens optam por um curso que acreditam ser o melhor e esquece-

se de analisar as necessidades do mercado de trabalho, sua aceitabilidade, sua valorização profissional e 

ambiente corporativo. 

De acordo com Tamayo e Paschoal (2003, p. 36): 

 

Entre a pessoa e a organização onde ela trabalha, existe uma verdadeira dinâmica que é fundamental 
para a obtenção dos objetivos tanto da organização como do empregado. Esta dinâmica é determinada 
pelas exigências do próprio trabalho e da organização e pelas demandas do empregado (Peiró e 
Prieto, 1996). O equilíbrio entre as duas fontes desta dinâmica (o trabalho/empresa e a pessoa) tem 
consequências positivas tanto para a organização quanto para o empregado. Os benefícios para a 
organização manifestam-se na qualidade e na quantidade de trabalho executado pelo empregado. As 
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consequências para ele situam-se principalmente no nível da realização pessoal, da satisfação, do 
bem-estar e da autoestima. 

 

Desse modo compreendemos que a busca pela inserção no mercado de trabalho desemboca em 

um via de mão dupla. Em uma via está a decisão a ser tomada no que se refere à escolha do curso superior 

que irá transformar a vida do profissional, na outra está a aceitação e o posterior reconhecimento desse 

profissional dentro do ambiente organizacional. Compreendemos também que essas decisões devem partir 

de um planejamento bem feito, tanto da parte do indivíduo que busca essa aceitação, quanto da parte das 

organizações que buscam profissionais bem preparados, em que se possam transferir as teorias aprendidas 

nas instituições de nível superior para a prática organizacional. 

Como afirma Luckesi (1997, p 152), “o ser humano age em função de algum resultado, seja 

econômico, material, político, amoroso, ou até mesmo o simples prazer de viver o momento.” A busca por 

esse resultado é que o leva às escolhas, e escolha sem planejamento leva a uma ação mecânica e o 

resultado esperado não será o desejado. Entendemos que, dessa forma, os benefícios esperados pela 

organização não serão alcançados e o desejo de ser reconhecido profissionalmente leva o indivíduo a 

repensar as suas ações. 

Isso não está implícito em desejarmos fazer tudo o que queremos, mas mostrar que esses desejos 

estejam definidos para cada um de nós e para as organizações para a qual trabalhamos. Sem a definição 

do que é esse desejo não podemos nos entregar a ele e dessa forma aquilo que buscamos não poderá ser 

completo. O esforço provém da vontade e da ação e com o esforço podemos construir grandes resultados e 

a melhor forma de conseguir os resultados esperados é buscar novos conhecimentos.  

Segundo Luckesi (1985, p. 51): 

 

O conhecimento é uma capacidade disponível em nós, seres humanos, para que processemos de 
forma mais adequada a nossa vida, com menos riscos e menos perigos. O conhecimento tem o poder 
de transformar a opacidade da realidade em caminhos “iluminados”, de tal forma que nos permite agir 
com certeza, segurança e previsão. 

 

Dessa forma, procuramos entender e dar significados aos acontecimentos experimentados, desde 

uma simples tarefa até as operações mais complicadas, pois todas as informações adquiridas têm como 

objetivo a sincronia entre os indivíduos e as organizações, portanto a procura por esse conhecimento, por 

esse entendimento e por essa interação é uma conduta particularmente humana e uma conduta que se 

adéque aos padrões do mercado é uma exigência do cenário organizacional globalizado. 

Se as organizações anteriormente apresentavam aos trabalhadores uma possibilidade de 

crescimento em longo prazo, hoje temos uma realidade diferente. Os vínculos profissionais e as relações 

entre os trabalhadores e as empresas estão mais oscilantes e temporárias. Podemos perceber isto na forma 

em que os acordos trabalhistas que antes tinham como características a correlação e um comprometimento 

duradouro perderam espaço para novas conexões conduzidas pela razão e pela lógica de um novo 

mercado, aonde aquele posto de trabalho que antes era para toda a vida, foi gradativamente modificado por 

um novo modelo fundamentado na profissão, onde a responsabilidade pelo gerenciamento dessa carreira é 

do próprio indivíduo. 

As transformações, indefinições e dilemas conduzem o comportamento do ser humano há muito 

tempo. Elas ocorrem em todas as áreas e segundo Prahalad (1997, p. 176) em um artigo que escreveu para 
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compor o livro: A Organização do Futuro, da Fundação Drucker, oito grandes mudanças ocorrem no 

ambiente coorporativo, são elas: o ambiente passou de aconchegante a competitivo; era local, virou global; 

as empresas não competem mais com empresas similares a elas, mas com empresas totalmente diferentes; 

as fronteiras industriais, que eram claras são incertas; no lugar da estabilidade entrou a volatilidade; em vez 

de intermediários, importa o acesso direto (a logística tem um acesso cada vez maior); em vez da 

integração vertical, os especialistas; no lugar da herança simples, a múltipla (a integração da tecnologia 

química com eletrônica, mecânica com eletrônica, farmacêutica com moda). 

Percebemos que um desafio é harmonizar a formação do candidato com o que a empresa exige. 

Os jovens tendem a optar por um curso que consideram ser o melhor e em alguns casos se esquecem de 

analisar as necessidades do mercado de trabalho. Em um país como o Brasil, que a elite capitalista busca 

controlar as oportunidades de acesso, das condições de crescimento, através do poder aquisitivo, constrói 

uma sociedade que os menos favorecidos precisam conquistar com mais esforços uma oportunidade de 

adentrar a porta de uma faculdade, de participar e de concluir um curso. O sistema político é parte 

importante nesse processo, principalmente quando coloca a educação como menor das prioridades.  

Dessa forma, o próprio sistema capitalista continuará a criar abismos entre o profissional graduado 

e o mercado de trabalho, uma vez que é imprescindível identificar o caminho profissional daqueles que 

acabaram de sair da comunidade acadêmica, por que assim nos é permitido explorar, compreender e 

ponderar sobre os dilemas relativos ao ensino superior e as particularidades peculiares ao Mercado de 

Trabalho.  

As dificuldades para o ingresso nesse mercado podem ser caracterizadas por um 

desenvolvimento pessoal ineficaz e insegurança no momento das contratações. Há também as dificuldades 

relacionadas com os cursos de graduação escolhidos, consequentemente os novos profissionais surgem, 

mas não se desenvolvem, não estão preparados, logo não são absorvidos pelo mercado e assim sentem 

grande dificuldade em conseguir o primeiro emprego, independente da área de atuação ou do curso 

superior, uma vez que o fator determinante para o novo profissional é a experiência e para o mercado de 

trabalho são as regras e exigências já definidas por um mercado cada vez mais competitivo que requer a 

cada dia mais particularidades e talentos capazes de vencer os desafios impostos pela realidade global, 

onde a produção e os resultados estão em primeiro lugar. 

Isso nos leva a crer que qualquer esforço aplicado no sentido de melhorar a relação entre os 

profissionais e o mercado de trabalho não surtirá nenhum efeito se não houver uma mudança de 

paradigmas. Para Chiavenato (2008, p. 19). “Um paradigma é um conjunto de regras que define fronteiras 

entre o que é certo e o que é errado, entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que se deve fazer e o 

que não se deve fazer”. A ausência de criatividade, de renovação diz respeito aos velhos e ultrapassados 

paradigmas organizacionais e culturais que padronizam em limitar as pessoas, funcionam como autênticos 

“cárceres” que bloqueiam a imaginação e a construção de ideias novas. 

Entendemos que, tanto os profissionais que concluíram o curso de nível superior, quanto as 

organizações interessadas em contratar esses profissionais devem ter em mente que necessitam quebrar 

as correntes que os prendem aos velhos paradigmas, e isto tem a ver com o envolvimento de ambas as 

partes, de uma forma que os resultados sejam favoráveis para as organizações e para os profissionais. 

Conforme Chiavenato (2008, p. 23): 
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As pessoas envolvidas com um paradigma corrente pouco provavelmente saberão criar um paradigma 
totalmente novo. O máximo que uma pessoa criativa, nessas condições, tentará fazer é melhorar o 
processo, com algumas pequenas alterações nele, mas raramente inventará algo novo, porque sua 
visão está dominada e envolvida pelo velho paradigma. As novas ideias quase sempre vêm de 
pessoas que não estão fortemente envolvidas com os velhos paradigmas. 

 

Considerarmos que, quando os indivíduos e as organizações estão comprometidos com 

paradigmas ultrapassados, eles demonstram uma contundente inclinação a sustentá-los por tempo 

indeterminado, principalmente se estes paradigmas reforçam o seu dia a dia. Um paradigma recente pode 

parecer inusitado para a maioria dos indivíduos e no início pode não disponibilizar elementos aceitáveis 

para que elas optem coerentemente se é mais ou se é menos adequado que o antecedente. 

Os novos profissionais devem ter em mente que do momento da escolha do curso de nível 

superior até a tão almejada inclusão no mercado de trabalho, são várias etapas a serem vencidas e a 

mudança de mentalidade é uma das fases que requer enorme esforço. Atualmente existe um número cada 

vez maior de brasileiros chegarem às salas de aulas das universidades e em cursos de pós-graduação. Na 

última década, o número de matrículas no ensino superior no Brasil dobrou, contudo a decepção do 

mercado com o que está sendo chamado pela jornalista Costa (2013, versão on line), em reportagem da 

BBC Brasil, de “a geração do diploma” é confirmada por especialistas, organizações empresariais e 

consultores de recursos humanos. 

Trevisan (2000) elabora um panorama completo sobre o mercado de trabalho, suas peculiaridades 

e as mudanças da nova economia. Quem tem a pretensão de alcançar uma boa colocação no mercado de 

trabalho ou se tornar um empreendedor de sucesso vai encontrar fundamentação satisfatória nas ideias do 

autor. Estas ideias colaboram com o artigo no que se refere à compreensão do comportamento profissional 

e evidencia aos leitores que sem a busca pelo conhecimento e sem a correta harmonia entre a teoria e 

prática, não será possível alcançar a tão almejada inclusão no mercado de trabalho de forma satisfatória. 

De acordo com Trevisan (2000, p. 89) 

 

No passado, as pessoas concluíam seus cursos, chegavam ao mercado e, dai em diante, passavam o 
resto da vida consumindo eo conhecimento adquirido nos tempos de escola. Essa fase acabou; agora, 
passa-se o resto da vida adquirindo conhecimento. O mundo mudou, o aprendizado não é mais 
estanque, datado; é contínuo, porque as técnicas, os métodos e os processos alteram-se 
sistematicamente. Essa realidade passa a fazer parte da vida. 

 

Consideramos que é de suma importância a busca pelo conhecimento e educação continuada, é 

como uma parceria para o sucesso e que as atribuições dos docentes não é apenas instruir e capacitar os 

indivíduos. Compreendemos que os educadores têm a responsabilidade de incentivá-los a buscar o 

conhecimento necessário para que durante o curso e após a formação universitária os egressos tenham as 

habilidades necessárias para fazer a integração entre a teoria e a prática. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, podemos concluir que a educação superior se torna um elo importante na cadeia de 

esforços do processo educativo e organizacional. Reformar o pensamento, reformar a formação docente 

com o fim de transformar todo o conteúdo em algo significativo para a vida, a sociedade e a convivência 

humana são de extrema relevância, e isto se torna uma necessidade imediata diante de tantos problemas 
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emergentes nesse cenário da globalização em que estamos vivendo. A educação vem unindo saberes 

científicos e humanos para que se possa concretizar uma reforma necessária com objetivo paradigmático e 

acrescentar valores aos padrões produtivos e simultaneamente se tornam um valor único de humanidade e 

de civilidade para o progresso de um país. Pensar em conhecimento num mundo capitalista não é se referir 

a qualquer conhecimento. É como fazer ciência para todos diante de um cenário cada vez mais elitista, 

individualista e divisor, no qual a desigualdade cresce em ritmo acelerado. 

O propósito de criar um debate entre as instituições de nível superior, estudantes, organizações 

empresariais e a sociedade em geral através da idealização deste artigo será de grande relevância, visto 

que, os leitores devem fazer uma avaliação crítica do mesmo com a finalidade de se manterem abertos às 

mudanças e as inovações que ocorrem em ritmo acelerado neste mundo globalizado. Assim sendo, 

compreendemos que é de competência das organizações que buscam esses profissionais, capacitados, 

eficazes e que estejam dispostos a se envolverem com as atividades da empresa, tomar a iniciativa de 

manterem uma política voltada para a cooperação mútua de uma forma que todos alcancem seus objetivos. 

Retornando ao argumento central para finalizar, se faz necessário propor considerações a respeito 

dos caminhos que distanciam os profissionais egressos do ensino superior para o mercado de trabalho na 

sua complexidade. O ensino superior não pode ser visto como uma operação comercial, onde as 

instituições de ensino competem entre si na busca de educandos com ofertas aparentemente excepcionais. 

Elas devem oferecer um ensino de qualidade e dar um preparo adequado às inspirações dos alunos, e isto 

é o mínimo que as organizações que irão absorver esses profissionais esperam, pois essas organizações 

são altamente competitivas e isso demanda grande competência deste profissional que necessitará 

comprovar suas aptidões. 

Contudo não podemos prever em que circunstâncias estarão os profissionais recém-formados que 

finalizam um curso de nível superior em relação ao mercado de trabalho em face da atual conjuntura político 

e econômica em que nos encontramos, mas isto não certifica a falta de oportunidades que doravante 

poderão ser encontradas, pois as chances de crescimento são proporcionais ao nível de busca. 
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