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Resumo

O compromisso assumido na chamada Estratégia de Lisboa pelos paí-
ses  membros da União Europeia mostra a importância da construção 
organizada do conhecimento no sentido de conduzir a Europa à afir-
mação como região de alta competitividade e sustentabilidade. 
A transição da era do conhecimento para a “era conceitual” (de apren-
dizado ao longo da vida) apresenta desafios e necessidades de apren-
dizagem tanto para indivíduos quanto para nações. O aprendizado 
ao longo da vida torna-se prioritário em razão das competências 
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requeridas pelo mercado europeu. O trabalho baseado em rotinas 
já não permite a criação de vantagens competitivas – tanto na oferta 
de produtos quanto na de serviços –, especialmente se compradas de 
outros países com níveis de eficiência muito mais elevados. 
Os países e suas organizações distinguem-se, cada vez mais, pela com-
petitividade do seu capital humano, do qual se demanda capacidade de 
inovar em relação aos comportamentos tradicionais. Dele se esperam 
empenho total na busca de soluções criativas para problemas e motiva-
ção cada vez maior pela cultura da eficácia e pela ética organizacional.
O profissional do século XXI é colocado diante de um grau de exigên-
cia muito elevado, jamais visto. É um desafio diário prepará-lo para 
conseguir responder, de forma rápida, eficaz e eficiente, às solicitações 
de clientes, fornecedores e concorrentes. Uma conjugação de esforços 
entre instituições de ensino superior e empresas, materializada na 
educação corporativa, poderá ajudar a atingir esse nível de preparo.

Introdução

Este capítulo aborda o tema “aprendizado ao longo da vida”, come-
çando por apresentar algumas das razões da urgência de sua efetiva 
implementação. Serão analisadas iniciativas que foram ou estão sen-
do desenvolvidas pela União Europeia, bem como algumas propostas 
para a discussão sobre qual deve ser a metodologia para um modelo 
de ensino e aprendizagem ao longo da vida, de forma a sustentar a 

“Europa do conhecimento” no século XXI. 
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Por que necessitamos de aprendizado ao longo da vida? 

Na fase derradeira, a competição entre nações 
será uma competição entre sistemas de ensino, 
pois os países mais produtivos e ricos serão aque-
les com a melhor educação e formação.[1]

A sociedade europeia se encontra em uma fase de transição entre 
a era do conhecimento e a era conceitual (de aprendizado ao longo da 
vida). Pessoas e nações são colocadas frente a novos desafios e, conse-
quentemente, a novas necessidades de aprendizagem, já que a forma 
como se consegue vantagem competitiva pelo conhecimento ganha 
prioridade nas agendas de desenvolvimento das nações. Os países e 
suas organizações estão se distinguindo, cada vez mais, pela competi-
tividade do seu capital humano, do qual demandam a capacidade de 
inovar em relação aos comportamentos tradicionais e do qual esperam 
empenho total na busca de soluções criativas para os problemas e fle-
xibilidade total para dar resposta às necessidades dos consumidores.

No entanto, quantos países, efetivamente, praticam o que dizem? 
Quantos atribuem verdadeira importância ao aprendizado? Quantos 
fazem valer a preocupação com a forma como as questões do aprendi-
zado estão sendo planejadas e conduzidas, em face das necessidades 
no século XXI?

A mudança desponta em escala global, quando países sem tradição 
ascendente emergem como novos líderes mundiais, graças, sobretudo, 
aos avanços da tecnologia e da forma como a utilizam. Enquanto tudo 
isso acontece, o que se passa com as estruturas e os dirigentes a quem a 
sociedade delega a responsabilidade de preparar seu pessoal para lidar 
com todas as mudanças que estão acontecendo? 
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Segundo Peters[2], o sistema atual de ensino está no caminho erra-
do, pois em uma era em que a inovação e o capital intelectual dirigem 
a economia, o sistema de ensino ainda abomina a criatividade.

Antes de apresentar algumas propostas construtivas, relativamen-
te ao aprendizado ao longo da vida, segue uma breve reflexão sobre 
as principais alterações do presente que obrigam a uma atualização 
constante e a um nível de preparo totalmente novo.

O que está mudando? O mundo!

De que forma o mundo mudou nos últimos 150 
anos? É difícil imaginar qualquer área que não 
tenha mudado.[3]

O mundo é plano! Esta é a principal conclusão de Friedman[4] ao 
demonstrar o fenômeno da globalização. As distâncias competitivas 
entre nações (desenvolvidas versus emergentes) encurtaram, originan-
do um mundo completamente novo. Para o autor, as etapas que con-
duziram ao aplainamento do mundo foram as seguintes:

i. Queda do Muro de Berlim no dia 9 de novembro de 1989 e, 
com ele, o fim do império soviético e do bloco comunista do 
Leste Europeu. Esse acontecimento determinou também o tér-
mino da chamada Guerra Fria e o triunfo do livre-mercado;

ii. Consolidação de uma infraestrutura global de conectividade, o 
surgimento da World Wide Web (WWW) e o lançamento do 
primeiro navegador da internet, o Netscape Navigator, em 9 
de agosto de 1995;

iii. Desenvolvimento de softwares de workflow e possibilidade de 
comunicação entre as máquinas sem envolvimento de qualquer 
ser humano; 

iv. Fenômeno do open-sourcing, que garante a colaboração on-line;
v. Aplicação do outsorcing como modelo que possibilita dividir as 
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atividades empresariais em componentes distintos e permite 
terceirizar aquelas que podem, desse modo, ser executadas de 
forma mais eficiente e a um custo menor;

vi. Surgimento do offshoring, em que a relocalização de áreas 
ou processos de uma dada corporação permite ganhos em 
poupança;

vii. Possibilidade de controlar toda a cadeia de fornecimento, in-
formatizando os processos de vendas, distribuição e entrega;

viii. Aplicação do insourcing, em que parcerias entre organizações 
permitem a realização de serviços por parte das parceiras em 
nome de outra;

ix. Fenômeno da “in-formação”, pois “nunca houve tantas pessoas 
com habilidade de encontrar, por si mesmas, muita informação 
sobre muitas coisas e sobre outras pessoas”;

x. Uso dos “esteroides”, nome dado pelo autor aos dispositivos 
pessoais móveis que nos garantem a “mobilidade conectada”.

O que está mudando? A tecnologia e seu uso!

Não existem dúvidas sobre o fato de que a tecnologia seja um dos 
fatores determinantes das mudanças que ocorrem no mundo e, con-
sequentemente, na vida das pessoas. Se, por um lado, o tempo para as 
tecnologias se tornarem ultrapassadas é cada vez menor, por outro, é 
cada vez maior o número de recursos que se têm à disposição e com 
maior confiabilidade.

Hoje, as principais inovações em tecnologias de informação estão 
ligadas ao uso intensivo e abrangente da WWW e à crescente portabi-
lidade dos dispositivos (computadores portáteis, PDA e smartphones), 
que permitem às pessoas estarem sempre conectadas e realizarem 
uma multiplicidade de tarefas cada vez maior. 
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Estas duas realidades podem ser facilmente percebidas nos grá-
ficos e na figura a seguir, que demonstram a evolução da penetração 
e do número de usuários da internet e do número de assinantes de 
telefones celulares. 

Gráfico 1.1 – Penetração da internet (milhões de utilizadores), 

dezembro de 2008
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60,70%

Resto do mundo
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Fonte: Adaptado de Internet World Stats[5].

Gráfico 1.2 – Utilizadores de internet, dezembro de 2008
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Fonte: Adaptado de Internet World Stats[5].
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Figura 1.1 – Assinaturas de celulares (em milhares)

Fonte: Unep/Grid-Arendal[6].

Recorre-se cada vez mais à internet para transacionar bens e ser-
viços, envolver e recrutar colaboradores ou alunos, noticiar aconteci-
mentos, acessar programas educativos, realizar pesquisas, jogar em 
rede, procurar aconselhamento médico ou jurídico, criar amizades ou 
relacionamentos, entre outras razões. 
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A internet e os dispositivos móveis que garantem conexão univer-
sal são, de fato, os principais responsáveis por facilitar o que antes 
era praticamente impossível à maioria dos habitantes do planeta: for-
mar opinião, ter opções de escolha, partilhar conhecimentos e comu-
nicar-se de maneira livre com a quase totalidade do globo terrestre. 
Conectividade e mobilidade são a nova realidade, razão pela qual tais 
inovações tecnológicas devem merecer acompanhamento próximo 
e dedicação por parte das entidades que têm responsabilidades nas 
áreas da educação ao longo da vida. 

Deve-se fazer amplo uso dessas novas potencialidades no que se 
refere à forma como se ensina e se aprende, trazendo para o contex-
to formativo a utilização de dispositivos de conectividade e de seus 
acessórios web. Estes permitem, por um lado, utilizar no contexto do 
aprendizado as ferramentas com as quais já se trabalha e, por outro, 
aumentar as possibilidades de contato com milhares de pessoas que 
podem trazer novos conhecimentos de forma rápida e interativa.

O que está mudando? As pessoas!

Ao se falar de pessoas, o que importa é tentar entender de que 
modo se comportam e quais as mudanças mais significativas registra-
das em termos de normas e valores. Esse entendimento vai permitir 
alinhar como as instituições devem organizar-se para permitir uma 
clara sintonia com a sociedade.

De acordo com o Gráfico 1.3 e a Figura 1.2, a seguir, percebe-se 
que a sociedade europeia é constituída majoritariamente por cida-
dãos nascidos num intervalo temporal entre janeiro de 1946 (64 anos 
de idade em 2010) e dezembro de 1997 (13 anos de idade em 2010). 
Precisamente, nesse intervalo temporal, conforme Tapscott[8], pode-

-se identificar três diferentes gerações que hoje convivem nas várias 
organizações e empresas.
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Gráfi co 1.3 – Pirâmide populacional da União Europeia 2008-2060
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Fonte: Adaptado de Eurostat[7].

Figura 1.2 – Três gerações que coabitam nos mercados e 

organizações

Geração Baby

Janeiro de 1946 a 
dezembro de 1964

Janeiro de 1965 a 
dezembro de 1976

Janeiro de 1977 a 
dezembro de 1997

Geração X Geração Net

Fonte: Adaptado de Tapscott[8].

Geração Net
Um estudo* que esteve na origem de um livro lançado por 

Tapscott[8] revelou que pela primeira vez uma geração se sente mais 
confortável, está mais bem preparada e detém maior conhecimento do 

* “Th e net generation: a strategic investigation” é um projeto de investigação orçado em 4 milhões 
de dólares, que consistiu na realização de 1.750 entrevistas aplicadas a jovens americanos e cana-
denses (com idades compreendidas entre 13 e 20 anos) e 5.935 entrevistas de jovens com idades 
entre 16 e 29 anos, em 12 países (EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, 
México, Brasil, Rússia, China, Japão e Índia).
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que a geração dos seus pais sobre uma inovação essencial para a socie-
dade (internet). A chamada Geração Net foi a primeira que cresceu em 
contato com a internet.

A permanente ligação dos indivíduos dessa geração com a rede faz 
com que se tornem ótimos pesquisadores (procuram a informação 
de que necessitam), desenvolvam competências de raciocínio e inves-
tigação extraordinárias e sejam extremamente analíticos em relação 
à informação acessada. O fato de dominarem as tecnologias digitais 
faz com que aprendam, brinquem, se comuniquem, trabalhem e criem 
comunidades de um modo completamente diferente das gerações 
anteriores.

Igualmente interessante é a constatação de que, por causa da in-
ternet, as diferenças culturais e comportamentais que identificavam a 
origem geográfica dos indivíduos, a sua forma de educação e as respec-
tivas experiências estão desaparecendo. Isso faz com que, pela primei-
ra vez na história, exista uma verdadeira Geração Global, com hábitos 
e comportamentos muito semelhantes. 

Mas, afinal, quais são esses hábitos e comportamentos que se apre-
sentam como característicos da Geração Net? Tapscott[8] atribui-lhes 
o epíteto de normas e enuncia as seguintes: liberdade, personalização, 
escrutínio, integridade, colaboração, entretenimento, velocidade e 
inovação. 

Estas oito “normas” afetam a vida das organizações, especialmen-
te na sua relação com os membros da Geração Net, sejam eles cola-
boradores, sejam eles consumidores. Esses jovens, obrigatoriamente, 
têm que ser abordados sob o prisma das mudanças de paradigmas 
organizacionais, para que o relacionamento com eles aconteça numa 
perspectiva de respeito mútuo e de construção conjunta. Caso contrá-
rio, algumas consequências negativas podem atingir empresas, insti-
tuições de ensino superior etc. 

No que se refere ao aprendizado, alguns paradigmas enraiza-
dos terão de desaparecer. As organizações terão de preparar-se para 
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possibilitar que os membros da Geração Net se desenvolvam e atinjam 
resultados em condições que respeitem as suas normas. Ademais, o 
fato de essa geração dominar as tecnologias de comunicação e infor-
mação deverá ser aproveitado para desenvolver novas competências e 
melhorar as já existentes, oriundas de gerações anteriores. 

O novo “sexo forte”
Além de serem majoritárias na população europeia, as mulheres 

passaram a ocupar posições de liderança, por exemplo, na medicina, na 
advocacia e no ensino superior. Esse fenômeno relaciona-se, de acordo 
com Peters[2], às três regras fundamentais que regem a nova econo-
mia: (i) diga adeus ao comando e ao controle; (ii) diga adeus ao saber 
qual o seu lugar; (iii) diga adeus à hierarquia. Segundo o autor, “as 
necessidades organizacionais das novas empresas estão cada vez mais 
em consonância com o lado feminino […]”[2: p.271], o qual se consubs-
tancia em alguns atributos característicos. Para o autor, as mulheres:

» praticam a capacidade de improviso com mais facilidade do 
que os homens;

» são mais autodeterminadas e mais sensíveis à verdade do que 
os homens;

» apreciam sua intuição e dependem dela mais do que os homens;
» ao contrário dos homens, focam o acesso ao poder com natura-

lidade (em vez do poder hierárquico);
» compreendem e desenvolvem relações com mais facilidade do 

que os homens.
Penn e Zalesne[9] falam de alterações no comportamento e na 

experiência das mulheres que atualmente tornaram possíveis algumas 
mudanças. É cada vez mais aceito socialmente que as mulheres fiquem 
solteiras pelo tempo que acharem melhor para si próprias, que apos-
tem em carreiras profissionais exigentes e casem com homens mais 
novos e com menos ambições profissionais. Também é cada vez mais 
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comum o fenômeno dos casais part-time*, condição que permite às mu-
lheres ganharem maior autonomia de como gerenciar sua vida.

Os autores citados apresentam fatos concretos que demonstram 
como as mulheres estão ganhando importância na sociedade e na eco-
nomia. Nos Estados Unidos, por exemplo, elas não só usam a tecnolo-
gia, como também influenciam e decidem a maior parte das compras 
de produtos eletrônicos de consumo**.

Ao nível do aprendizado ao longo da vida, essa situação precisa ser 
devidamente observada. As estruturas existentes terão de ser adapta-
das para refletir essa nova realidade, enquanto as pessoas aprendem a 
aceitar, cada vez mais, a liderança por mulheres. 

O que está mudando? A produção e a difusão do 
conhecimento!

Desde tempos pré-históricos, por meio de figuras rupestres e, de 
forma progressiva, até a invenção da imprensa, foi possível a trans-
missão de mensagens sem ser necessário que transmissor e receptor 
estivessem fisicamente presentes no mesmo local . Passou a ser pos-
sível a um único emissor comunicar-se com um elevado número de 
receptores. 

Por longos anos imperou a comunicação de um para “n” indivíduos. 
Hoje, porém, esse modo de comunicar está perdendo sua preponde-
rância para um novo tipo de comunicação, potencializado pelas ino-
vações tecnológicas e sociais anteriormente abordadas, denominado 
comunicação de “n” para “n”.

A comunicação do tipo “n” para “n” caracteriza-se pela possibilidade 
de ampla produção de conteúdos, ou seja, qualquer cidadão anônimo, 

* Os casais “em tempo parcial” são aqueles em que os cônjuges vivem territorialmente separados, 
normalmente em virtude de suas carreiras profissionais.

** As mulheres gastam mais em tecnologia do que os homens em uma margem de 3 para 2; são 

decisivas em quase 57% das compras de tecnologia; em 2006, foram responsáveis por cerca de 90 

bilhões de dólares em vendas de produtos eletrônicos de consumo.
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em qualquer lugar, tem a possibilidade de escrever um livro, tecer 
comentários sobre qualquer aspecto da vida quotidiana, produzir a 
sua página de internet, criar materiais didáticos, produzir um sucesso 
discográfico, fornecer informação jornalística just-in-time, e tudo isso 
sem necessitar de um convite de qualquer órgão de comunicação social 
ou editora.

Sob a perspectiva do aprendizado, essa realidade faz com que o 
compartilhamento do conhecimento aconteça independentemente da 
presença física (por exemplo, em sala de aula, num determinado mo-
mento). O espaço do aprendizado se desloca para o local onde a pessoa 
se encontra e no momento em que está com vontade (ou necessidade) 
para buscar conhecimento novo.

O que não está mudando? A forma como nos ensinam!

Aprender. É tão simples. Aprendemos com tudo, 
quando queremos aprender. E não aprendemos 
nada, sejam quais forem as consequências, se 
não for interessante, excitante, divertido e rele-
vante. Aprender é o que fazemos. Fazemo-lo aos 
7 anos. Fazemo-lo aos 77.[2]

Segundo Peters, apesar de no atual período da história tudo ser 
reinventado, o mesmo não está acontecendo em relação ao sistema de 
ensino, que deveria (em teoria) ser a base de todo o resto. E continua:

» Até aos dias de hoje, as nossas escolas são dirigidas por rituais 
rígidos [...] criados há mais de um século, para outra era, para outra 
economia.
» O novo mundo do trabalho corresponde à Era da Criatividade 
[...] [no entanto,] a forma normal de fazer as coisas [...] encaixa no 
Velho Mundo do Trabalho [...]
» O sistema de ensino é irrelevante [...], pretende-se que as esco-
las produzam, através da aplicação de fórmulas, seres humanos 
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 formalizados cujo comportamento possa ser previsto e controlado. 
Mas, em uma sociedade cada vez mais fragmentada, em que as 
pessoas que têm maior sucesso são independentes, autoconfiantes, 
seguras e individualistas, os produtos das escolas são irrelevantes[2: 

p.279].

Um espaço europeu da aprendizagem ao longo da vida

As políticas

A Estratégia de Lisboa*, mais do que um simples manifesto político, 
é um verdadeiro plano estratégico para a União Europeia. Reconhece 
a importância da criação e difusão do conhecimento e a necessidade 
de adaptação a novas situações e exigências na economia atual, bem 
como traça objetivos e ações a serem desenvolvidos e que, ao serem 
seguidos, poderão significar a consolidação da Europa como uma 
potência mundial. 

Os Estados membros da União Europeia definiram como um dos 
objetivos centrais da Estratégia de Lisboa a criação de um espaço 
europeu de aprendizagem ao longo da vida[10]. Para que esse objetivo 
seja concretizável, será necessário “seguir estratégias coerentes e glo-
bais de aprendizagem ao longo da vida”. Os componentes da estratégia 
definida pela União Europeia se encontram esquematizados na figura 
a seguir.

* A Estratégia de Lisboa é um plano de desenvolvimento estratégico da União Europeia aprovado 
pelo Conselho Europeu em Lisboa, em março de 2000. Seu objetivo estratégico era converter, 
antes de 2010, a economia da União Europeia na economia do conhecimento mais competitiva 
e dinâmica do mundo, capaz de um crescimento econômico duradouro e acompanhado por uma 
melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e uma maior coesão social.
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Figura 1.3 – Ações prioritárias para a aprendizagem ao longo 

da vida 

» bem como entre os prestadores de serviços educacionais e a sociedade civil em sentido lato.

Criar parcerias em todos os níveis da Administração pública,

» no contexto da sociedade do conhecimento.

Identificar as necessidades do formando e do mercado de trabalho

» multiplicando os centros locais de aprendizagem nos locais de trabalho e facilitando a aprendiza-
gem nesse contexto.

Tornar as oportunidades de aprendizagem mais acessíveis,

» fomentando um aumento dos investimentos públicos e privados e dos novos modelos de 
investimento.

Mobilizar os recursos adequados,

» para motivar os aprendentes, aumentar os níveis de participação e demonstrar que é indispensá-
vel aprender em qualquer idade.

Fomentar uma cultura da aprendizagem

» lançando, por exemplo, um prêmio destinado às empresas que investem na aprendizagem ao 
longo da vida, a fim de recompensar e divulgar as boas práticas nesse domínio.

Instaurar mecanismo de avaliação e controle da qualidade,

Fonte: Adaptado de COM[10].

Em 2007, em face dos resultados alcançados, a Comissão das 
Comunidades Europeias publicou uma comunicação intitulada 
Aprendizagem ao longo da vida ao serviço do conhecimento, da criativi-
dade e da inovação[11], apontando as áreas em que se exigiam esforços 
suplementares para melhorar o desempenho, a saber:

» Elevar o nível das qualificações – As pessoas com pou-
ca qualificação correm o risco de exclusão econômica e social. 
Os elevados níveis persistentes de abandono escolar precoce e a 
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fraca participação em formação ao longo da vida por parte dos 
trabalhadores mais velhos e menos qualificados são motivos 
de preocupação comuns à maioria dos países. Além disso, os 
mercados de trabalho numa economia do conhecimento irão 
exigir níveis de qualificação cada vez mais elevados de uma 
população ativa cada vez mais reduzida. 

» Estratégias de aprendizagem ao longo da vida – Na 
maioria dos países, registraram-se progressos na definição de 
estratégias coerentes e globais. Porém, ainda são poucos os 
países onde existem parcerias de aprendizagem inovadoras e 
financeiramente sustentáveis, com vistas à realização de siste-
mas de educação e formação eficientes, equitativos e de elevada 
qualidade.

» O triângulo do conhecimento (educação, investiga-
ção e inovação) – É importante acelerar as reformas, promo-
ver a excelência no ensino superior e nas parcerias universida-
de-empresa e zelar para que todos os setores da educação e da 
formação assumam o seu papel pleno na promoção da criativi-
dade e da inovação.

No mesmo documento, pode-se constatar que, apesar de alguns 
progressos resultantes das estratégias definidas, a realização de ações 
de aprendizado ao longo da vida apresenta níveis que levam a conside-
rar que esta é ainda uma “área com progressos insuficientes”. 

A principal dificuldade das estratégias de aprendizagem ao longo 
da vida reside na sua aplicação, que requer empenho institucional 
forte, coordenação e cooperação entre todas as partes interessadas. 
Um esforço sustentado pode traduzir intenções em políticas, que, 
por sua vez, conduzem a resultados. A melhoria do investimen-
to e a existência de mecanismos de disseminação apropriados são 
fundamentais. Muito resta por fazer [...] [a] tendência positiva que 
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se verificou entre 2000 e 2003 na despesa pública com educação 
parece ter sido interrompida em 2004*.
A participação de adultos na aprendizagem ao longo da vida já não 
conseguirá atingir o valor de referência comunitário. Mais esforços 
serão necessários para elevar o nível de qualificações da população 
e para obter a flexibilidade e a segurança em todo o mercado de 
trabalho.[11]

A situação relativa ao aprendizado ao longo da vida em 2007 é mais 
facilmente observável ao serem examinados os seguintes gráficos:

Gráfico 1.4 – Percentagem da população europeia, entre 25 e 

65 anos, que participa de ações de educação ou formação
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Fonte: Adaptado de COM[11].

* Na União Europeia, o total da despesa pública com educação em percentagem do Produto Inter-
no Bruto (PIB) cresceu entre 2000 (4,7%) e 2003 (5,2%), mas depois baixou para 5,1% em 2004. 
Os níveis de despesa continuam a revelar enormes variações entre países (entre 3,3% do PIB na 
Romênia e 8,5% na Dinamarca). A despesa privada em instituições educativas em percentagem 
do PIB cresceu ligeiramente desde 2000, mas esse progresso abrandou em 2004.
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Gráfico 1.5 – Investimento em recursos humanos no intervalo 

entre 2000 e 2004, na União Europeia: percentual dos gastos 

públicos totais em educação relativamente ao PIB 
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Fonte: Adaptado de COM[11].

Como se pode verificar nos manifestos políticos europeus, na nova 
realidade econômica e social, resultante da evolução do fenômeno da 
globalização, enfatiza-se a importância do aprendizado ao longo da 
vida. O trabalho baseado em rotinas já não permite criar vantagens 
competitivas relativamente a outros países (não pertencentes à União 
Europeia), que conseguem atingir níveis de eficiência muito mais 
elevados.

No entanto, parece que ainda não foi encontrado o caminho para 
maior êxito na aplicação prática das políticas de aprendizado ao longo 
da vida definidas pela União Europeia, ainda que exista a consciência 
de que “as tendências da demografia e do mercado de trabalho vão 
levar a um aumento da procura de qualificações elevadas e a menos 
oportunidades para os pouco qualificados. Há que prestar mais aten-
ção à formação destes grupos”[11].
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O que se pode fazer, e está sendo feito, na prática!

O profissional do século XXI é colocado frente a um grau de exi-
gência muito elevado. Para conseguir responder de forma rápida, efi-
caz e eficiente às solicitações de clientes, fornecedores e concorrentes, 
seu nível de preparação é desafiado diariamente. A esses fatos junta-se 
a necessidade de dominar novas tecnologias de informação e comuni-
cação, quer em termos puramente técnicos, quer na forma de presta-
ção de serviços.

Somente a conjugação de esforços entre instituições de ensino 
superior, organizações públicas ou privadas e empresas pode ajudar 
a atingir esse nível de preparo. A respeito desse tipo de cooperação, 
Angeliki Verli, em publicação da European Commission[12], afirma 
convictamente que, no mundo de hoje, trata-se de uma questão de 
sobrevivência para universidades e empresas. 

No entanto, fazer uma parceria consolidar-se e atingir o máximo 
de possibilidades de crescimento conjunto não é fácil. Por isso, im-
porta conhecer alguns fatores que já se encontram identificados como 
incentivadores ou inibidores desse tipo de aliança, conforme mostra o 
quadro a seguir.

Quadro 1.1 – Fatores que influenciam a cooperação 

universidade-empresa 

Fatores incentivadores da 
cooperação

Fatores inibidores da  
cooperação

» Avanços tecnológicos

» Globalização

» Necessidades do mercado

» Benefícios fiscais

» Políticas educacionais e legislação

» Cultura corporativa

» Dependência de financiamento

» Abordagem tradicional de chefias 

» Políticas educacionais e legislação

Fonte: Adaptado de COM[11].
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Uma vez identificados os principais problemas da criação de par-
cerias entre instituições de ensino superior e empresas, é chegado o 
momento da criação de organizações que aprendem ao longo da vida. 
Sabe-se que a existência de uma força de trabalho altamente qualifica-
da, bem-educada e formada constitui um pré-requisito para assegurar a 
manutenção da competitividade e a capacidade de adaptação e mudança 
nas organizações. Por esse motivo, é fundamental entender que o inves-
timento em capital humano é tão importante quanto o investimento em 
outros itens, como instalações, máquinas, novos produtos e processos.

Ao se falar de organizações que aprendem ao longo da vida, cabe 
destacar o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido por vários 
autores sobre as melhores práticas de organizações que aprendem. 
Para essa pesquisa, não é preciso tentar inventar a roda todos os dias, 
mas, sim, observar os vários projetos que têm apresentado bons resul-
tados e procurar aplicá-los a cada realidade em foco. 

Partindo das características da organização que aprende, identifi-
cadas por Longworth e Davies[13], é possível afirmar que uma estraté-
gia para a promoção do aprendizado ao longo da vida deve seguir os 
seguintes passos:

» investir no futuro por meio da educação e da formação das 
pessoas;

» criar oportunidades para as pessoas, em todas as funções, para 
atingir seu pleno potencial;

» trabalhar para uma visão compartilhada;
» integrar trabalho e aprendizagem;
» habilitar todos, de forma a estender os seus horizontes em har-

monia com os seus estilos de aprendizagem preferidos;
» utilizar os modelos e as tecnologias de ensino a distância mais 

recentes e abrangentes, de modo a proporcionar oportunida-
des de formação mais amplas e variadas;

» interagir proativamente com o ambiente em que operam;
» estar sempre em estado contínuo de aprendizado para perma-

necer inovador e criativo[13].
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Para atingir esses objetivos, é necessária uma renovação total na 
forma como as organizações responsáveis pelo aprendizado ao longo 
da vida encaram as ofertas de programas e serviços. Acima de tudo, 
importa que o ponto de partida esteja nas necessidades dos clientes e 
não nas orientações das organizações.

Que competências devem ser trabalhadas? 

De acordo com o consórcio público-privado Partnership for 21st 
Century Skills[14], as competências a serem trabalhadas são as habili-
dades relativas à autoaprendizagem e à inovação, as quais estão sendo 
reconhecidas como aquelas competências que caracterizam os alunos 
preparados para ambientes (de vida e de trabalho) cada vez mais com-
plexos no século XXI. Assim, é essencial que os projetos de aprendi-
zado possam concentrar-se na criatividade, no pensamento crítico, na 
comunicação e na colaboração.

O mesmo consórcio propõe seis elementos-chave, ao abordar o 
aprendizado no século XXI:

Quadro 1.2 – Elementos-chave para o aprendizado no século XXI

Elementos-chave Práticas a desenvolver

Enfatizar temas centrais

Programas de formação que incluam: língua 

materna e línguas estrangeiras, matemática, 

ciências, educação cívica, governança, 

economia, artes, história e geografia.

Enfatizar as competências 

de autoaprendizado

Programas de formação para desenvolver 

habilidades tais como: domínio das 

competências avançadas em busca do 

uso da informação e da comunicação; 

pensamento e resolução criativa de problemas; 

relacionamento interpessoal e autodirecional.

(continua)
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Elementos-chave Práticas a desenvolver

Utilizar ferramentas 

do século XXI para 

desenvolver habilidades do 

século XXI 

Proficiência em tecnologias de informação e 

comunicação*.

Ensinar e aprender em um 

contexto do século XXI

Aprendizado baseado em exemplos do 

quotidiano das pessoas e das organizações.

Ensinar e aprender 

conteúdos do século XXI

Conscientização do “global”; aprendizagem 

de finanças, economia e negócios; educação 

cívica.

Utilizar métricas do 

século XXI que avaliem 

competências do século 

XXI 

Uso de testes padronizados de alta qualidade 

e avaliação presencial, aplicando novas 

tecnologias para aumentar sua eficiência e 

atualidade.
 Fonte: Adaptado de Partnership for 21st Century Skills[14].

Reforçando essa ideia, o Departamento de Educação e 
Competências da República da Irlanda[15] defende a necessidade de 
organizações e colaboradores desenvolverem competências básicas**, 
quais sejam: atitude no trabalho, espírito de iniciativa, foco na quali-
dade, comunicação, resolução de problemas, trabalho em equipe, flexi-
bilidade e aprender a aprender, bem como as competências técnicas e 
de negócios necessárias para acompanhar as melhores práticas no que 
concerne à inovação de produtos e processos. De todos os conteúdos 
referidos anteriormente, o mais importante será, sem dúvida, a facul-
dade de aprender a aprender.

* De acordo com a definição do Programa Internacional para Avaliação dos Estudantes (Pisa), 

essa proficiência significa “Interesse, atitude e habilidade individual de utilizar apropriadamente 
as tecnologias digitais e as ferramentas de comunicação, para aceder, gerir, integrar e avaliar a 
informação, construir conhecimento novo e comunicar-se com os outros, de forma a participar 
ativamente na sociedade”.

** Os célebres soft skills.

(Quadro 1.2 – conclusão)
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Como colocar em prática? 

Colocar em prática o aprendizado refere-se à forma como ele será 
trabalhado pelas organizações e as pessoas, a quem em última análise 
o aprendizado se destina, serão envolvidas. O modelo ideal é aquele 
que começa e termina nas pessoas, despertando nelas a paixão por 
aprender. 

Richard Paul*, citado por Smith[16], aconselha deslocar o atual 
enfoque de aprendizagem – de apenas ensinar os estudantes a ter a 
resposta certa – para o ensino do processo pelo qual as pessoas educa-
das procuram as respostas certas.

No dizer de Schank[17],

estamos tentando transmitir a ideia de que se pode lidar com novas 
áreas do conhecimento quando se sabe como aprender, como desco-
brir o que já é conhecido e como abandonar as velhas ideias quando 
já estão gastas. Isso significa ensinar formas de desenvolver boas 
perguntas em vez de memorizar respostas conhecidas.

O Departamento de Educação e Competências da República da 
Irlanda[15] sugere criar opções flexíveis para que as pessoas possam 
coordenar as suas responsabilidades perante o emprego, o aprendiza-
do e a família. As soluções têm de passar, cada vez mais, pelo ensino 
a distância, por cursos em regime de tempo parcial, cursos-sanduíche 
(aprendizado extra e intraempresa) e cursos de verão.

Com base nesse pressuposto, importa identificar, por um lado, as 
boas práticas e, por outro lado, considerar que o aprendizado ao longo 
da vida deve reforçar o envolvimento das organizações nesse processo 
de aprendizado. A seguir, apresenta-se uma seleção de boas práticas 
nessa área. 

* Diretor do Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State University, Rohnert 
Park, Califórnia.
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Toyota University: a aprendizagem Lean

Um trabalho integrado voltado à criação de capital intelectual e à 
construção de uma disciplina [...] sobre a resolução de problemas 
empresariais práticos. É também um modelo para alavancar a 
maneira de construir o [...] ambiente de produção: gerentes como 
modelos, mentores e monitores, e aprendizado prático. Uma cadeia 
de abastecimento inteligente, projetada com a mesma expertise da 
fabricação dos veículos da Toyota [...] a ser administrada como 
qualquer outra corrente de valor: informação e expertise precisa-
vam fluir como as peças na linha de montagem no Sistema Toyota 
de Produção. Propõe-se um modelo que agregue valor ao levar os 
negócios adiante, mais como um conselho consultor especializado 
do que como uma instituição acadêmica[18].

Para May e Roberts[18], essa filosofia permitiu à Toyota University 
criar uma estratégia unificada, com três alvos: domínio pessoal, exce-
lência operacional e foco no cliente, que se entranhou por toda a es-
trutura organizacional por meio da criação de ligações universitárias 
embutidas na própria unidade. 

General Electric (GE): Leadership, Innovation and Growth (LIG)
A proposta LIG tem como principal objetivo alavancar a estratégia 

de crescimento da empresa baseando-se na expansão dos negócios já 
existentes ou na criação de novos negócios, e não em aquisições. O 
LIG é também inovador no modelo andragógico* adotado, integrando 
em atividades de formação todos os membros da mesma equipe de 
gestão de negócios. 

Para Prokesch[20], a LIG é o antídoto para o tradicional proble-
ma dos programas de desenvolvimento na gestão, focados em ensinar 
e inspirar indivíduos, o que esbarra no fato de o resto dos membros 

* Formulada por Malcolm Knowles em 1980, a andragogia visa à educação de adultos, sendo hoje 
um modelo universal, que se aplica em diversos contextos, até mesmo no empresarial[19]. 
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da equipe não ter frequentado o curso. Isso geralmente levanta bar-
reiras à mudança. Ao colocar na mesma formação equipes completas, 
consegue-se que, no final dos programas, os gestores compartilhem 
de visões consensuais em termos de oportunidades e problemas, bem 
como sobre as melhores formas de lhes dar respostas. Os principais 
ganhos para a GE foram:

» os participantes são encorajados a abordar não só as barreiras 
mais difíceis (estrutura organizacional, capacidades e recursos), 
mas também as mais fáceis (de que forma os membros da equi-
pe de liderança, individual e coletivamente, se comportam e 
empregam o seu tempo);

» balancear corretamente o curto prazo e o longo prazo, ou seja, 
simultaneamente gerenciar o presente e criar o futuro;

» com a preocupação de evitar que os colaboradores da GE 
possam interpretar de forma diferente os novos conceitos, o 
curso desenvolveu um vocabulário da mudança, que se traduz 
num conjunto de termos e palavras utilizados diariamente na 
comunicação interna e externa da GE;

» o programa não é um mero exercício acadêmico; foi estrutura-
do de maneira que cada equipe apresente o rascunho do plano 
de ação que vai promover a mudança no seu negócio e os cami-
nhos que serão percorridos para que efetivamente aconteça; 

» com a LIG, a GE consegue garantir que a mudança ocorra da 
forma mais célere e efetiva.

Enclos University: educação corporativa em uma pequena e 

média empresa (PME)
Menos conhecida que as anteriores, a Enclos Corp. é uma empresa 

com menos de 500 funcionários, em escritórios regionais espalhados 
pelo mundo, voltada à produção de janelas e outros materiais para 
aplicação em fachadas de grandes empreendimentos. Tal descentra-
lização implica a necessidade de garantir a qualidade de desempenho 
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dos seus colaboradores, razão pela qual a empresa decidiu criar sua 
própria universidade corporativa.

Segundo Allen[21], a Enclos University distingue-se pelas seguintes 
características:

» o gestor de projetos deve ser reconhecido pelos seus pares, 
ainda que sem experiência em educação corporativa;

» a forma de idealizar o projeto baseia-se nas melhores prá-
ticas de educação corporativa; foram realizadas visitas de 
benchmarking a universidades corporativas e participações em 
diversos eventos da especialidade;

» o business plan (plano de negócios), estrategicamente orientado 
para a tarefa de ensinar, investigar e difundir o conhecimento, 
caberia prioritariamente aos colaboradores da empresa;

» a definição de quatro diferentes áreas de atuação contribui 
para a sustentabilidade da empresa: 
» Learning management (gestão da aprendizagem): apesar de 

muitos cursos serem realizados presencialmente, módulos 
de curta duração são oferecidos ao vivo na web ou são gra-
vados em vídeo, possibilitando aos colaboradores ter aces-
so à formação, quando efetivamente dela necessitam; 

» Knowledge management (gestão do conhecimento): torna 
possível, por meio de medidas concretas, a difusão da 
aprendizagem, da informação e das melhores práticas fora 
dos modelos formais;

» Wisdom management (gestão do saber): criação de um mo-
delo para promover a rotação de funções, combinado com 
programas formais de educação nas áreas consideradas crí-
ticas em cada função;

» Innovation management (gestão da inovação) e pesquisa 
e desenvolvimento – P&D: partindo da premissa de que 
é na universidade corporativa que a inovação acontece 
(possivelmente inspirado pelo que se passa nas instituições 
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de ensino superior), a Enclos decidiu manter a sua área de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I) no âmbito 
da sua universidade, à qual cabe o papel de ajudar para que 
os projetos mais inovadores ganhem condições de sucesso. 

Eis alguns elementos-chave para conseguir um bom começo. Os 
exemplos anteriores mostram que se deve envolver as pessoas que se 
ocupam com coisas importantes, proporcionando-lhes a flexibilidade 
necessária e o uso de materiais e métodos atuais. Como consequên-
cia provável, essas pessoas vão apaixonar-se por uma aprendizagem 
contínua. Certamente, se isso não for conseguido, poucos resultados 
serão obtidos na prática, pois, como lembra Leonard[22], quando não 
há alegria, a eficácia do processo de aprendizagem cai, passando o ser 
humano a agir com hesitação, má vontade e receio.

Considerações finais

Dentre as principais preocupações no mundo atual sobressai uma 
crise que de financeira rapidamente se transformou numa crise econô-
mica e social. Apesar de se tentar, numa primeira abordagem, encon-
trar soluções para a sobrevivência, em termos de necessidades básicas 
como seres humanos, esse flagelo representa também um momento 
importante para pensar na importância de aprender novas abordagens 
para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. 

As abordagens aqui apresentadas, segundo novos modelos de 
aprendizado e investigação, devem aproveitar as mudanças sociais e 
tecnológicas e conduzir a um ambiente em que se procura concretizar 
os objetivos resultantes do esforço de equipes constituídas por pessoas 
apaixonadas pelo seu trabalho, permitindo que seus membros cum-
pram suas obrigações de acordo com suas competências e ambições.

Para que isso se torne realidade, é fundamental apostar, de forma 
enfática, no aprendizado ao longo da vida. Antes de iniciar qualquer 
programa, deve-se entender a fundo quais são as reais necessidades 
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das pessoas e das organizações, reunindo-se, eficazmente, o melhor 
da investigação com o saber da prática, proporcionando-se a discussão 
sobre o mundo atual e as pessoas que nele habitam e, finalmente, pro-
curando-se, proativamente, soluções criativas para os problemas.

Questões para reflexão

1. Você acha normal aprender ou tentar aprender todos os dias?
2. As ações de aprendizado ao longo da vida encontradas hoje refletem 

as reais necessidades das organizações e das pessoas no início do 
século XXI?

3. De que forma as políticas comunitárias podem influenciar, na prá-
tica, organizações e pessoas a desenvolverem ações de aprendizado e 
a se envolverem nestas?

4. Quem deve ser responsável pela criação de um espaço de aprendiza-
do ao longo da vida?

5. Qual o valor a ser atribuído ao aprendizado informal, nomeadamen-
te, ao autoaprendizado, quando se contrata um colaborador ou se 
atribuem créditos universitários a um aluno? Como certificar esse 
conhecimento?

Sugestão de pesquisas futuras

Em face das transformações na sociedade e das novas oportunida-
des potencializadas pelas tecnologias de informação e comunicação, é 
importante dar continuidade às pesquisas sobre estruturas e formatos 
em que o aprendizado acontece de modo eficaz e eficiente. De que 
forma podemos ser envolvidos individualmente nas decisões sobre as 
políticas para a área?
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