
  
 

Assunto: “AS NOVAS PROFISSÕES DO MUNDO GLOBAL” 

 

Introdução 

 

A partir da segunda metade do século XX, logo após o término da 2ª Guerra 

Mundial, inicia-se um período de grandes progressos tecnológicos, sobretudo nas áreas de 

telecomunicação e informática. Essas novas descobertas científicas passaram a ser 

introduzidas no processo produtivo das empresas.  

 Percebemos que a ciência foi incorporada ao processo de acumulação de capitais 

que são reaplicados no desenvolvimento de novas tecnologias. Hoje, as grandes 

corporações internacionais possuem seus próprios centros de pesquisa. O Estado, por sua 

vez, estimula o crescimento econômico preparando e capacitando pessoas para o 

exercício de funções de pesquisa na área industrial ou agrícola, por meio de universidades 

e outras instituições estatais. 

As atividades que empregam alta tecnologia despontam, atualmente, como os 

setores mais dinâmicos rentáveis da economia mundial. Como exemplo, podemos citar: 

informática, que produz computadores e softwares; a microeletrônica, que fabrica chips, 

transistores e circuitos eletrônicos; a robótica, que cria robôs para uso industrial; as 

telecomunicações, que viabilizam as transmissões de rádio e televisão, telefonia fixa e 

móvel e a Internet; a indústria aeroespacial, que fabrica satélites artificiais e aviões; e a 

biotecnologia, que produz medicamentos, plantas e animais manipulados geneticamente. 

 

Justificativa 

 

A Revolução Técnico-Científica aumentou a produtividade e ampliou a taxa de lucro 

das empresas, possibilitando a produção de novas mercadorias que facilitaram a vida de 

muitas pessoas. No entanto, essa mudança criou novas atividades e profissões na 

economia-mundo. Nesse contexto, vivenciamos novas exigências em termos de 

qualificação profissional. Enquanto isso, milhares de postos de trabalho foram eliminados 

em todo o mundo devido à utilização em massa de novas tecnologias na produção. O 

desemprego é, hoje, um dos grandes problemas da humanidade e os profissionais do 

futuro devem estar atentos aos novos parâmetros exigidos pelo mercado de trabalho. 

  

Objetivos 

 

 Registrar informações sobre a permanência de algumas profissões no tempo e o 
desaparecimento de outras.  

 Estabelecer relação entre o desenvolvimento tecnológico no pós-guerra e o 
surgimento de novas profissões.  

 Conscientizar os alunos sobre a importância da formação e qualificação profissional, 

como medida de inserção no mercado de trabalho. 

 

 



  
 

Desenvolvimento 

 

 O projeto pode ser desenvolvido em turmas de 8º e 9º ano, onde o assunto 

“Economia Global” é trabalhado. 

 

 1ª Etapa: Pesquisa 

 

Cada turma envolvida no projeto pesquisará duas novas profissões abordando os 

seguintes itens: pré-requisitos, setor da economia, remuneração média, tecnologias 

utilizadas e tempo de existência da profissão. 

 

Fontes de pesquisa: jornais, revistas e websites. 

 

Sugestão de links diretos: 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351846.shtml 

 

http://www.catho.com.br/jcs/inputer_view.phtml?id=5577 

 

http://www.maurolaruccia.adm.br/trabalhos/trabalho.htm 

 

http://www.vestibular.brasilescola.com/profissoes-futuro/ 

 

http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/2033/artigo105659-1.htm 

 

http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?id=13673  

 

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2009/02/500365-

carreira+profissoes+novas+e+muito+promissoras.html 

 

http://comunidade.maiscomunidade.com/conteudo/2009-05-

01/cidades/1303/NOVAS-PROFISS%C3%83%E2%80%A2ES-SE-

DESTACAM.pnhtml 

 

Sugestão de links de busca: 

 

http://www.google.com.br 

 

http://busca.uol.com.br/ 

 

http://busca2.globo.com/Busca 

 

http://buscador.terra.com.br/ 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351846.shtml
http://www.catho.com.br/jcs/inputer_view.phtml?id=5577
http://www.maurolaruccia.adm.br/trabalhos/trabalho.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/profissoes-futuro/
http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/2033/artigo105659-1.htm
http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?id=13673
http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2009/02/500365-carreira+profissoes+novas+e+muito+promissoras.html
http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2009/02/500365-carreira+profissoes+novas+e+muito+promissoras.html
http://comunidade.maiscomunidade.com/conteudo/2009-05-01/cidades/1303/NOVAS-PROFISS%C3%83%E2%80%A2ES-SE-DESTACAM.pnhtml
http://comunidade.maiscomunidade.com/conteudo/2009-05-01/cidades/1303/NOVAS-PROFISS%C3%83%E2%80%A2ES-SE-DESTACAM.pnhtml
http://comunidade.maiscomunidade.com/conteudo/2009-05-01/cidades/1303/NOVAS-PROFISS%C3%83%E2%80%A2ES-SE-DESTACAM.pnhtml
http://www.google.com.br/
http://busca.uol.com.br/
http://busca2.globo.com/Busca
http://buscador.terra.com.br/


  
 

Exemplos de novas profissões:  

 

 Médico gestor de equipes 

 Help Desk 

 Agroecologista 

 Administrador de cooperativas 

 Site Aquisitor 

 Engenheiro de energia 

 Farmacoeconomista 

 Hostess 

 Personal Trainner 

 Operador de telemarketing 

 Barista 

 Aromista 

 Gestor de projetos 

 Webdesigner 

 Copywriter 

 Blogger 

 Webmaster 

 

 2ª Etapa: Montagem do material 

 

As turmas montarão grandes painéis em papel AP com informações resumidas das 

novas profissões. Além disso, os alunos devem procurar instrumentos (telefones, 

computadores, palm tops e etc.) utilizados nessas novas profissões para serem 

expostos nos stands. Outros painéis com gráficos comparativos de médias salariais 

das novas e velhas profissões, curiosidades e instituições/escolas/universidades da 

região que oferecem cursos de novas profissões. 

 

Os alunos podem, também, convidar esses “novos profissionais” para ministrar 

palestras sobre as novas exigências do mercado de trabalhou ou explicar melhor o 

funcionamento dessas profissões. 

 

 

Conclusão 

Estima que o presente trabalho crie condições para que os alunos possam refletir 
sobre o futuro do mercado de trabalho e construa atitudes de qualificação profissional. 
Além disso, o projeto trabalha o hábito de pesquisa, a seleção das fontes bibliográficas e o 
trabalho em equipe. 

“Para competir no mercado de trabalho, não basta ter uma competência, é preciso ser 
competitivo, ou seja, estar disposto a reformular e atualizar continuamente conhecimentos, 
habilidades e atitudes”. - Gilson Schwartz, em "As Profissões do Futuro"  



  
 

Textos Complementares 
 

Os tecnoprossionais 

 

A dispensa de milhões de trabalhadores nos diversos setores de atividades econômicas é o 

sinal mais evidente da extinção de uma série de profissões (torneiros mecânicos, telegrafistas, 

datilógrafos, etc.). Esses profissionais são, muitas vezes, substituídos por máquinas, devido ao 

desenvolvimento de novos recursos tecnológicos para a realização de diversas atividades. 

 Por outro lado, vem surgindo uma série de novas profissões como uma crescente demanda 

no mercado de trabalho. De modo geral, são profissões ligadas principalmente ao setor de 

informática, como as de webmaster e webdesigner, trabalhadores especializados na elaboração e 

manutenção de home pages. De acordo com dados fornecidos por alguns órgãos internacionais, 

cerca de 2 milhões de novos empregos são gerados anualmente, em todo o mundo, somente 

nesse setor. 

 Outro aspecto marcante desse novo mercado de trabalho é a exigência, por parte de 

empresas, de que os profissionais não sejam mais especializados em uma única função ou área do 

conhecimento. O desenvolvimento tecnológico exige cada vez mais uma diversificação da 

capacidade de trabalho, havendo a necessidade, por exemplo, de engenheiros que entendam de 

biologia e artes plásticas, advogados com conhecimento sobre meio ambiente e informática, 

músicos com especialização em psicologia e sociologia, e assim por diante. 

 Na realidade, a partir de agora, o mercado de trabalho deverá privilegiar os profissionais 

polivalentes, criativos e que saibam lidar com as tecnologias surgidas no século XXI. 

 

BOLIGIAN, Levon. [et.al.]. Geografia: espaço e vivência, 8ª série. 2 ed. São Paulo: Atual, 2005. p.18. 

 

1. Por que, nos últimos anos, têm surgido novas profissões? 

 

2. Com base no texto, cite 3 (três) características indispensáveis aos novos profissionais do século 

XXI. 

 

Novas Profissões 

 

Novas necessidades produtivas e novas formas de dividir social e territorialmente o trabalho 

aumentam as necessidades de cooperação, criando, paralelamente, profissões novas, sobretudo a 

partir da revolução das telecomunicações da década de 1970. Profissões como telefonista, 

telegrafista, teletipista, operador de radiocomunicações, radiotelegrafista de aviões, técnico de 

telefonia, carteiros e mensageiros, inspetor e controlador de tráfego cedem lugar, segundo diversos 

ritmos e proporções, a outras de maior especialização, aptas para manipular novos objetos 

técnicos (técnico de telecomunicações, pesquisador de telecomunicações, engenheiro de 

telecomunicações, operador de central telegráfica computadorizada, operador de telemarketing, 

técnico em equipamento de comutação eletrônica, técnico de manipulação de tráfego eletrônico, 

analisador de tráfego telefônico). A crescente diversificação das profissões foi acompanhada por 

um aumento do número de ocupados. (...) 

No setor financeiro, às clássicas ocupações bancárias acrescentam-se, desde a década de 

1970, atividades necessárias a esse novo mercado de capitais:operador de câmbio, analista de 

câmbio, operador de produtos financeiros, operador financeiro, analista de crédito e cobrança, 

corretor de ações, corretor de bolsa de valores, corretor de fundos públicos, corretor de mercados 

de capitais. 



  
 

Foi também nessa década que se instalou uma demanda por mercadorias informacionais 

(...): processamento de dados, publicidade, propaganda e serviços de alto-falantes (jingles, 

anúncios), preparação de exposições e feiras, galerias de arte, distribuição de notícias, produção 

de películas cinematográficas e fitas de vídeo (filmagem, revelação, dublagem, copiagem, corte, 

gravação, mixagem), assessoria e projetos econômicos, contabilidade, consultoria e auditoria, 

pesquisa de mercado e banco de dados, agências de emprego e administração e treinamento 

pessoal, organização e administração de empresas, recursos humanos, projetos e desenhos 

técnicos, industriais e comerciais, designers, especialistas em construção civil, especialistas em 

agropecuária e reflorestamento. (...) ganham importância as profissões ligadas às tecnologias da 

informação, assim como as que se ligam ao lazer e turismo. 

 

Milton Santos e Maria Laura Silveira. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de 

Janeiro/São Paulo, Record, 2001. p.220-1. 

 

Algumas novas funções no mercado de trabalho 

Profissão O que faz? Requisitos 

Supervisão de 
expansão ou site 

acquisitor 

Localiza áreas para instalação de 
antenas de redes de telefonia celular. 

Ser um bom negociador, ter 
noções de telecomunicação e 
fluência em inglês. 

Help Desk 
Dá assistência em informática aos 
usuários domésticos e às empresas. 

Ser um especialista no sistema 
de computador utilizado pelos 
clientes. 

Webmaster 
Coordena o trabalho de criação e 
operação de um site na Internet. 

Ter noções de publicidade, 
marketing e informática. 

Hacker de segurança 
Testa o sistema de segurança da 
rede de computadores da empresa. 

Ser um especialista em 
tecnologia e em invasão de 
sistemas informatizados. 

Gestor de mudança 
Orienta os funcionários sobre 
mudanças estruturais ou 
operacionais feitas pela empresa. 

Ter conhecimentos nas áreas 
de psicologia e de recursos 
humanos. 

 

Revista Veja. São Paulo, 17 de março de 1999. P.141. 

 

Atividades propostas 

 

Com base no texto e no quadro apresentados, responda: 

 

a) Você conhece pessoas que exercem as atividades citadas no texto? Em caso afirmativo, 

pergunte a elas como é o seu trabalho. Depois, conte aos colegas e ao professor. 

 

b) Quais as exigências gerais, em termos de qualificação profissional, para profissões que 

aparecem no quadro. 

 

Elaborado pelo professor Marco Abreu dos Santos 


