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Quando a educação olhar para 2020 nas próximas 
décadas, o ano da pandemia será visto como um ponto de 
virada para MBAs, cursos superiores e pós-graduações. 

O COVID-19 forçou o experimento nacional de 
aprendizagem online e a lição decorrente desse experimento 
é que se educar não necessariamente significa pagar altas 
taxas por diplomas formais, mas pequenos investimentos 
para mais cursos de curta duração.  

Sim! Estudar virou foco na pandemia, e mais importante: 
um foco necessário e moldado à real necessidade do 
estudante. 
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A educação é a única ação que desafia as leis da física, à 
medida que ocupa o mesmo local ao mesmo tempo… 
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“Todos nós precisamos aprender coisas novas ao longo 
da vida. Se quisermos atingir nossos objetivos e levar uma 
vida plena, o ideal é buscarmos aprender coisas novas todos 
os dias. Por causa da pandemia, acho que ficou ainda mais 
claro que a forma como abordamos a educação não deve 
ficar presa à como o aprendizado ocorria no. passado. 

Hoje, as escolas e universidades já estão lançando mão 
do Life-long Learning em seus programas. Em vez de 
mergulhar em um programa de graduação por um período 
compacto de tempo, os alunos têm a opção de estender seu 
aprendizado ao longo dos anos, agarrando-se àquilo que 
realmente atende às suas necessidades em termos de 
conhecimento. Outra forma bem interessante de participar 
deste tipo de curso é recorrer às plataformas de marketplace: 
cursos rápidos por baixo preço e alta escala. Pontos focais de 
conteúdos que o ajudam a conhecer determinado assunto 
para solucionar situações do dia-a-dia. 

Esse tipo de abordagem se encaixa bem com os objetivos 
e estilos de vida de muitos líderes e profissionais de carreira. 
Trata-se de cursos que atendem às necessidades “reais” e 
que atendem demandas focais dos interessados e tornam-se 
competências. 

Existem conselhos para aqueles que desejam continuar 
adicionando à sua base de conhecimento ao longo de suas 
carreiras, seja por meio de um programa de certificação, uma 
aula on-line única, sessões de coaching ou um diploma mais 
formal: Pense profundamente sobre você e seus objetivos.  

Permita-se refletir e sair do piloto automático para que 
possa ser deliberado e intencional enquanto avança e cria 
novos hábitos e competências. Nós tendemos a nos 
concentrar em direção e ação. Refletir sobre nós mesmos é 
algo que muitas vezes passa despercebido. Em alguns casos, 
as pessoas não têm as ferramentas para fazer isso de forma 
eficaz. Esforce-se para ser um aprendiz, não um conhecedor.  

Algumas pessoas são “conhecedoras” e outras 
“aprendizes”.  
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Os conhecedores se sentem compelidos a saber a 
resposta, afinal é impossível para qualquer pessoa, ou para 
qualquer líder, saber tudo. Os conhecedores operam mais 
por controle do que por curiosidade. Os alunos Life-long 
learning, por outro lado, têm uma predisposição para a 
curiosidade, não sabem a resposta, mas vão em busca e 
tentam descobrir. ’” 

Reconhecem que a alegria de aprender pode impactar 
outras pessoas. Especialmente, quando os líderes de 
negócios são aprendizes, isso cria mais uma abordagem de 
parceria com os funcionários, que se sentem fortalecidos 
como resultado.  

“O foco está em trabalhar juntos”. “Tudo decorre dessa 
curiosidade natural. Ao perguntar 'o que' e 'como', os líderes 
encorajam mais conversa - e mais aprendizagem por parte 
de todos. ” 

Entenda que o auto-aperfeiçoamento nem sempre 
envolve grandes mudanças. Freqüentemente, as pessoas 
são deliberadas sobre sua escolha de carreira e amam sua 
área. Às vezes, é apenas uma questão de voltar às raízes e 
lembrar o que eles amam em seu trabalho e se permitir focar 
muito mais nisso.  

O a luno não prec isa necessar iamente mudar 
completamente o que está fazendo. Afinal não 
necessariamente está no caminho errado; pode apenas ter 
atingido um ponto difícil ou não saber exatamente onde está.  

Grandes treinadores também estão sempre aprendendo, 
e estão constantemente em busca de novas oportunidades 
para crescer e aprender com cada pessoa que treina - juntos.  
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3 BENEFÍCIOS DO  
LIFE-LONG LEARNING 

Há muito tempo discute-se sobre o apoio do pessoal 
de RH ou T&D para apoiar a aprendizagem ao longo 
da vida na força de trabalho. As organizações devem 
apoiar ativamente os funcionários para que se tornem 

aprendizes ao longo da vida e são os designers instrucionais 
que fazem isso acontecer. 

A aprendizagem ao longo da vida é essencial para a 
empregabilidade a longo prazo e a necessidade de 
aprendizagem ao longo da vida surge devido às rápidas 
mudanças nos empregos e nas habilidades exigidas.  A 
revista The Economist dedicou a edição de janeiro de 2017 à 
aprendizagem ao longo da vida e recomendou que o 
governo dos Estados Unidos interviesse para fornecer 
aprendizagem ao longo da vida através do financiamento e 
do acesso aos cidadãos. Eles também reconheceram que, de 
outra forma, isso seria difícil de conseguir. 

"O modelo clássico de educação já era. As organizações 
se beneficiarão com o incentivo à aprendizagem ao longo da 
vida das seguintes maneiras: 

1. Força de trabalho que são alunos ágeis e flexíveis 

Ajudar seus funcionários a serem aprendizes contínuos 
cria uma mentalidade e capacidade que supera a "inércia do 
aprendizado" para adquirir novas habilidades necessárias 
para os requisitos de negócios em mudança. Isso reduz o 
tempo e o risco de fracasso de novas iniciativas de negócios, 
produtos e serviços. 
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2. Aumenta o envolvimento dos funcionários 

Os dias em que os funcionários permaneceram em uma 
organização por muitos anos e décadas estão contados. As 
organizações estão cada vez mais mudando para uma força 
de trabalho contingente de meio expediente e contratados, o 
que lhes permite reagir mais rapidamente às mudanças do 
mercado. A desvantagem disso é a diminuição da lealdade e 
do envolvimento dos funcionários com seu empregador. Por 
que se preocupar em fazer o seu melhor quando há uma 
chance cada vez maior de você ser despedido? 

Embora as organizações não possam garantir empregos 
de longo prazo, elas podem ajudá-las ativamente a se 
preparar para a "empregabilidade" de longo prazo. 

3. Cumprindo a responsabilidade social corporativa 

Ao ajudar os funcionários a se tornarem aprendizes ao 
longo da vida, as organizações estão contribuindo 
diretamente para tornar a força de trabalho da nação mais 
competitiva e pronta para o futuro. Eles também se 
beneficiarão por poderem recrutar a partir de um conjunto de 
habilidades melhor. 

Uma pesquisa feita sobre profissionais de RH serem os 
arquitetos Life-long learning na força de trabalho demonstra 
o seguinte: 

65% dos analistas de RH responderam que apoiar a 
aprendizagem ao longo da vida é de valor fundamental para 
a motivação.  

30% foram motivados por melhores resultados de 
negócios acumulados. 

1/3 dos entrevistados identificou a melhoria contínua das 
habilidades como o principal benefício para as organizações. 

2/3 identificaram o aumento do engajamento dos 
funcionários  

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.



27% dizem ter ajudado na adaptação às mudanças, como 
o principal benefício. 

63% dos entrevistados se identificaram como aprendizes 
ao longo da vida e 32% como ocasionais. 

73% dos entrevistados identificaram o coaching e o 
suporte como o melhor método, enquanto outros 18% 
disseram que era o acesso aos cursos. 

Dicas: 

Ofereça a seus funcionários a oportunidade de absorver o 
aprendizado sobre diversos tópicos por meio de cursos 
presenciais ou conteúdo online, mesmo que não estejam 
relacionados à sua função atual ou futura. Por exemplo, ao 
fo rnecer cursos bás icos de contab i l idade para 
representantes de call center, eles podem estar preparados 
para iniciar seu próprio negócio quando necessário. 

Estruture as políticas do local de trabalho que ajudem a 
aprendizagem ao longo da vida, incluindo o aumento do 
financiamento para a força de trabalho prosseguir na 
educação e dando-lhes algum tempo para prosseguir a 
aprendizagem durante o trabalho. 

Ensine aos funcionários "como aprender" para ajudá-los a 
superar a "inércia do aprendizado" e se tornarem alunos mais 
eficazes. 

Procure oportunidades de aprendizagem fora do local de 
trabalho e leve-as ao conhecimento dos funcionários, por 
exemplo, aulas ministradas pelo conselho local ou faculdade 
comunitária. 
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