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O diploma do ensino superior é a melhor opção para o êxito na vida profissional? O
caso de dois jovens da zona leste de São Paulo

Prof. Dr. Sidney Ferreira Leite, Gestor e Consultor

Simone e Cristiano cresceram juntos, em um bairro da Zona Leste, da cidade de São Paulo.
O apoio financeiro da família, de classe média baixa, foi fundamental para que ambos
conseguissem fazer a matrícula em um curso de graduação de Administração, em uma
instituição de ensino superior privada. O ingresso no ensino superior foi uma grande
conquista para todos.

Eles têm vinte anos de idade, e, o hábito passar horas fazendo planos para o futuro. O
casamento, após a formatura, é o plano mais importante. Em 2030, Simone e Cristiano terão
exatamente trinta anos de idade, provavelmente estarão casados e, com certeza, terão
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iniciado a carreira profissional e a plena inserção na vida econômica, política e social do
país. 

Quais as habilidades e as competências que devem ser aprimoradas na faculdade, para que
ambos tenham performance eficaz e eficiente no mundo do trabalho? Valerá a pena todo o
esforço?

É preciso sublinhar que os dois jovens estão vivendo em um mundo cujo único aspecto
permanente é a mudança. Há algo bem preocupante: a inserção veloz e profunda da
tecnologia na economia está extinguindo uma série de profissões e postos de trabalho. Eles
leram em um site na internet, matéria jornalística sobre pesquisa realizada, pelo prestigioso
Instituto Gallup, em todos os Estados que compõem o sistema internacional e que aponta
o desemprego como o maior temor dos jovens.  

O dilema é: os robôs estão substituindo os trabalhadores em diversas atividades. Os
empregos que estão sendo suprimidos serão compensados, na mesma proporção que os
novos, a serem criados?  (CLIFTON, 2011)

Nesse contexto, Simone e Cristiano estão preocupados, mas, confiantes que o curso de
graduação foi a melhor escolha para enfrentar esse e outros desafios. 

De fato, a sociedade está passando por mudanças rápidas, velozes e profundas. Alguns
estudiosos afirmam que estamos vivendo a quarta revolução industrial. Há três forças que
justificam a crença na emergência de uma nova onda revolucionária na economia e na
sociedade, são elas, a saber:

 A velocidade – diferente das revoluções industriais anteriores, a nova desenvolve-se em
“ritmo exponencial” e não linear. O Planeta está multifacetado e intensamente conectado por
intermédio de tecnologias em fase de disruptura. 

Ampla e profunda – a base dessa revolução é o universo digital e a combinação de
múltiplas tecnologias, fato que gera alterações na economia, nos negócios, na sociedade e
nos indivíduos. 

Impacto sistêmico – caracteriza-se pela promoção de sistemas no e entre países, nas
corporações, indústrias e sociedade. (SCHWAB, 2016, p.13)

Postos de emprego estão desaparecendo, especialmente aqueles restritos ao esforço físico e
às atividades mecânicas e repetitivas. A quarta revolução industrial alcança indistintamente
metrópoles, médias e pequenas cidades, cada milímetro do nosso Planeta é atingido pelas
suas consequências. 

Gostei Comentar  2Compartilhar
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Os professores e as professoras de Simone e Cristiano devem contribuir, entre outros
aspectos, para que ambos desenvolvam capacidades para encontrar sentido nas milhares de
informações que recebem, selecionar e identificar a diferença entre o que é importante e o
que não é importante, juntar fragmentado e significados. Em outras palavras, as aulas não
podem ficar limitadas a “passar” informações. Essas são acessíveis e abundantes para todos,
todavia, a capacidade de selecionar e dar significado será privilégio de poucos (HARARI,
2019, p. 322). 

Assim, os dois jovens da Zona Leste poderão construir um quadro de mundo amplo e
coerente. O que será decisivo no momento de conquistar o tão sonhado emprego. Simone e
Cristiano têm consciência que precisam estar preparados para toda essa onda de mudanças e
esperam que o curso de graduação seja um forte aliado para conquistar boa performance
profissional. 

Os especialistas em educação, que participaram das dois últimos encontros do Fórum
Econômico Mundial (2018 e 2019), o famoso Fórum de Davos, definiram as habilidades e
as competências que as instituições de ensino superior devem priorizar em seus projetos e
diretrizes pedagógicas, pois, serão decisivas para o êxito pessoal e profissional dos jovens,
são elas, a saber: 

Habilidades e competências decisivas para o êxito na vida profissional

Resolução de problemas complexos.

Pensamento crítico e analítico.

Criatividade, originalidade e iniciativa.

Liderança e influência social.

Fonte: Fórum Econômico Mundial de Davos, 2018 e 2019.

O quadro deixa límpido que não basta ter o conhecimento técnico, rapidamente perecível em
um mundo de mudanças constantes. Conhecer como se faz uma programação em C++ é,
sem sombra de dúvidas, significativo para dominar linguagens e ferramentas. Porém, não
basta. Em um curto espaço de tempo, a Inteligência Artificial fará essa tarefa com
velocidade muito maior e com menor custo. Será mais uma janela fechada para Simone e
Cristiano. O paradigma correto é buscar o equilíbrio entre o fazer e o pensar, explorar as
múltiplas possibilidades cognitivas dos seres humanos. 

Quatro Cs do Ensino e Aprendizagem para o êxito pessoal e profissional:
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Criatividade

Comunicação

Crítica

Cooperação

Portanto, o jovem casal precisa ir mais longe: promover conexões, desenvolver projetos e
exercitar permanentemente a criatividade; habilidades e competências de profissionais
diferenciados, com autonomia de decisão. Eles precisam dominar os quatro Cs
fundamentais para a educação do presente e do futuro: pensamento crítico,
comunicação, colaboração e criatividade. 

O diferencial competitivo das instituições de ensino superior está na capacidade de
sistematizar dialeticamente, em seus projetos e práticas pedagógicas: habilidades e
competências técnico-científicas, coerentes com os paradigmas da quarta revolução
industrial, e, sistematizar significados e sentidos para a existência do indivíduo/cidadão.
Em outras palavras, promover a integração entre ensino algorítmico (técnico-científico) e
heurístico (sócio-existencial).

Diante do exposto, Simone e Cristiano acertaram quando, com o apoio das respectivas
famílias, decidiram pelo curso de graduação. De fato, o conhecimento tecnicamente
orientado é poderosa arma para o êxito, em um mundo onde a inteligência artificial, a
biotecnologia e a nanotecnologia conquistaram o protagonismo. Assim, a formação
universitária, comprometida com a criatividade, a comunicação, a crítica e a cooperação,
demonstra total sintonia com as necessidades e os desafios desse admirável mundo que já
chegou.

A questão central para os formuladores e executores de políticas e diretrizes de ensino é, a
seguinte, a saber: será que o curso de graduação, apresenta o equilíbrio necessário entre
o saber fazer e o saber pensar? Se a resposta for positiva, optar pelo ensino superior foi
uma decisão correta para Simone e Cristiano.

Referências

CLIFTON, Jim. The Coming Jobs War. NY, Gallup Press, 2011.

HARARI, Yuval Noah. 21 Lições para o Século 21. SP: Ed. Cia das Letras, 2018.
Mensagens

1 mês de Premium grátis10Pesquisar

https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/premium/products/?destRedirectURL=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fupdate%2Furn%3Ali%3Aactivity%3A6663809887996268544%2F%3FshowPremiumWelcomeBanner%3Dtrue&upsellOrderOrigin=premium_nav_upsell_text
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/mynetwork/
https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.linkedin.com/messaging/
https://www.linkedin.com/notifications/


06/05/2020 O DIPLOMA DO ENSINO SUPERIOR É A MELHOR OPÇÃO PARA O ÊXITO NA VIDA PROFISSIONAL? O CASO DE DOIS JOV…

https://www.linkedin.com/pulse/o-diploma-do-ensino-superior-é-melhor-opção-para-êxito-sidney-leite/ 5/6

SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. SP: Edipro, 2016.

Sidney.leite@yahoo.com

Denunciar

Publicado por

Sidney Leite
Diretor de IES e Consultor
Publicado • 4 h

13 artigos Seguir

O DIPLOMA DO ENSINO SUPERIOR É A MELHOR OPÇÃO PARA O ÊXITO NA VIDA PROFISSIONAL? O CASO DE DOIS 
JOVENS DA ZONA LESTE DE SÃO PAULO 
 #ensinosuperior #coachingexecutivo #ensino #ensinodequalidade #semesp #abed 

Reações

0 comentários

Adicione um comentário…

Sidney Leite

Diretor de IES e Consultor

Seguir

Sidney Leite

nelas de Oportunidades
tas Prof. Dr. Sidney
te

Metodologia para Gestão Eficiente e
Eficaz de Instituições de Ensino:
Tempo de crise, tempo de aprimor…

EAD e Pandemia: Poder do Hábito e
Hábito do Poder

Sidney Leite no LinkedIn

A Modernidade é Virulenta

Sidney Leite no LinkedIn
Mensagens

1 mês de Premium grátis10Pesquisar

http://mailto:Sidney.leite@yahoo.com/
https://www.linkedin.com/in/sidney-leite-a40733130/
https://www.linkedin.com/in/sidney-leite-a40733130/detail/recent-activity/posts/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ensinosuperior
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=coachingexecutivo
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ensino
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ensinodequalidade
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=semesp
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=abed
https://www.linkedin.com/in/sidney-leite-a40733130/
https://www.linkedin.com/in/clayton-lopes-ribeiro-8082162b?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAZCxggBAqt3MKO2d8ueWBaZQXTSRUMhTmE
https://www.linkedin.com/in/helga-silva?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAA2isA0Bt3N2AP-2SDKEGe0ydJ41JwF214s
https://www.linkedin.com/in/sidney-leite-a40733130/
https://www.linkedin.com/in/sidney-leite-a40733130/
https://www.linkedin.com/pulse/ead-janelas-de-oportunidades-est%25C3%25A3o-abertas-prof-dr-sidney-leite/
https://www.linkedin.com/pulse/metodologia-para-gest%25C3%25A3o-eficiente-e-eficaz-de-ensino-tempo-leite/
https://www.linkedin.com/pulse/ead-e-pandemia-poder-do-h%25C3%25A1bito-sidney-leite/
https://www.linkedin.com/pulse/modernidade-%25C3%25A9-virulenta-sidney-leite/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/premium/products/?destRedirectURL=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fupdate%2Furn%3Ali%3Aactivity%3A6663809887996268544%2F%3FshowPremiumWelcomeBanner%3Dtrue&upsellOrderOrigin=premium_nav_upsell_text
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/mynetwork/
https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.linkedin.com/messaging/
https://www.linkedin.com/notifications/


06/05/2020 O DIPLOMA DO ENSINO SUPERIOR É A MELHOR OPÇÃO PARA O ÊXITO NA VIDA PROFISSIONAL? O CASO DE DOIS JOV…

https://www.linkedin.com/pulse/o-diploma-do-ensino-superior-é-melhor-opção-para-êxito-sidney-leite/ 6/6

odos os 13 artigos

e no LinkedIn Sidney Leite no LinkedIn

Mensagens

1 mês de Premium grátis10Pesquisar

https://www.linkedin.com/in/sidney-leite-a40733130/detail/recent-activity/posts/
https://www.linkedin.com/pulse/ead-janelas-de-oportunidades-est%25C3%25A3o-abertas-prof-dr-sidney-leite/
https://www.linkedin.com/pulse/metodologia-para-gest%25C3%25A3o-eficiente-e-eficaz-de-ensino-tempo-leite/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/premium/products/?destRedirectURL=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fupdate%2Furn%3Ali%3Aactivity%3A6663809887996268544%2F%3FshowPremiumWelcomeBanner%3Dtrue&upsellOrderOrigin=premium_nav_upsell_text
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/mynetwork/
https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.linkedin.com/messaging/
https://www.linkedin.com/notifications/

