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Se você já está estudando para se 
tornar um designer de aprendizagem 
ou planejando mudar (ou “pivotar” 
como dizemos hoje em dia) sua 
carreira em direção ao design de 
aprendizagem, este artigo fornecerá 
algumas respostas e itens acionáveis 
para que isso aconteça.

Introdução

Você DI!
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Você está interessado em 
se tornar um designer de 
aprendizagem?
Compartilharei as melhores práticas tanto para aqueles que 
procuram encontrar uma posição de tempo integral quanto 
para aqueles que desejam ser freelancers independentes na 
aprendizagem no local de trabalho. Se você está almejando 
cargos K-12 e superiores, alguns desses pensamentos podem 
não se aplicar. Meus mais de 20 anos de experiência são mais 
relevantes para o aprendizado no ambiente de trabalho 
confuso e real. Este é o artigo um de uma série de duas partes.. 
O desafio: você é o designer de aprendizagem da Rockstar que 
estamos procurando? Esta posição de nível básico requer 2 
anos de experiência. Você é a combinação perfeita de um ninja 
da ciência que aprende, um cru zar de gerenciamento de 
projetos, um artista gráfico de Picasso, um desenvolvedor de 
uber stack, inventor do cubo de Rubik, conhecedor de 
gamificação, um herói de gerenciamento de conhecimento 
pessoal, um encantador de SME, um mago do ecossistema de 
tecnologia, um contador de histórias de dados de história 
bêbado, um colaborador rockstar com uma pitada de humor de 
comédia stand-up alimentado por um design de campanha de 
marketing apimentado. Qualquer experiência anterior de UX 
imersa em AR / VR é uma grande vantagem. A capacidade 
comprovada de fazer mais com menos ao caminhar sobre a 
água seria o ideal. Sim, é sarcasmo. Mas às vezes não se sente 
assim ao ler as descrições de funções? Como você consegue 
anos de experiência sem um emprego na área? Não desanime. 
Esta série de dois artigos o guiará por alguns desses obstáculos 
e responderá a muitas perguntas. 
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As Respostas

A parte 1 deste e-book responde às seguintes perguntas: 

• Que tipos de posições e funções existem? 
• Que títulos devo procurar: ID, ISD, LD, LXD, LC, Dev, LE? 
• O que é uma abordagem de design em forma de T? Como 

isso me ajudará a entender o mundo da aprendizagem no 
local de trabalho? 

A parte 2 deste e-book cobre o seguinte: 

• Como atender ao requisito de experiência de vários anos. 
• E se eles quiserem que eu projete e construa algo no local? 
• Por que começar com o conteúdo pode levar a uma 

aprendizagem ineficaz - por onde devo começar? 
• Onde encontrar recursos aprovados para que eu possa soar 

articulado sobre tópicos relacionados à aprendizagem no 
local de trabalho - De quais mitos devo estar ciente?  

O local de trabalho é um mundo confuso e complexo, onde 
desempenho e resultados costumam ser mais importantes do 
que o processo de aprendizagem formal. É importante 
entender que quando você lê CEOs e líderes empresariais 
falando sobre a importância do aprendizado, eles não se 
referem a cursos e currículos (apenas). Significam a capacidade 
de adquirir novos conhecimentos e habilidades e a capacidade 
de aplicá-los no trabalho acelerado de hoje. O aprendizado 
acontece todos os dias e em todos os lugares. 
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Como um aspirante a designer de aprendizagem, sua primeira tarefa é decidir se 
deseja resolver problemas (onde parte da solução pode ser aprendizagem ou 
treinamento) ou se deseja apenas projetar / desenvolver cursos. Neste último caso, 
este artigo ainda será útil, mas tenha em mente que seu foco está na solução de 
problemas. 

Quais posições devo estar olhando? Para simplificar, existem 3 tipos de 
posições de design de aprendizagem por aí: 

• Profissional de aprendizagem em tempo integral dentro de um grupo de 
Aprendizagem e Desenvolvimento (T&D) (interno) 

• Profissional de aprendizagem em tempo integral como provedor de soluções 
contratado (fornecedor) 

• Profissional de aprendizagem autônomo, dono do seu próprio negócio (autônomo) 

Cada uma dessas posições tem prós e contras, dependendo de como você se sente confortável trabalhando com clientes externos ou 
administrando seu próprio negócio. Se você está apenas começando, sua melhor aposta é provavelmente # 1 ou # 2. Se você está pensando 
em trabalhar como freelance, encontrará recursos adicionais aqui nesta revista Flipboard que eu criei [1]. 

Que funções devo examinar? Em termos de funções, novamente com a simplificação da realidade complexa, existem 3 tipos de 
trabalhos de design de aprendizagem: 

Trabalhar em equipe (junto com designers gráficos, desenvolvedores, gerentes de projeto, etc.) 
Você possui a sua parte do design. O resto do seu trabalho é se comunicar bem com a equipe. O bom de estar em uma equipe é que você 
pode se concentrar no aprendizado. Você não precisará usar o Photoshop ou aprender a animar personagens instantaneamente. 
Trabalhando sozinho (multi-chapéus) 
Sua função aqui muda com base no trabalho diário e na fase do projeto. Você está no controle da mudança e do progresso, mas também é o 
gargalo em gráficos, desenvolvimento e produção. Você pode trabalhar com outros designers de aprendizagem em um grupo com 
colaboração limitada. Uma versão especial desse tipo de função é o "departamento de um". Bem, isso diz tudo. Você faz tudo, desde a análise 
até o design e o desenvolvimento. 
Gerente de projeto / programa (trabalhando com fornecedores externos) 
Nesse tipo de função, você não é mais um designer de aprendizagem prático, e sim um gerente supervisionando o projeto feito por um 
fornecedor externo. Este trabalho é entre um designer de aprendizagem e gerente de projeto. Você deve ter interesse em ambos para ter 
sucesso. 
Depois de ter uma ideia do tipo de posição e função em que está interessado, a próxima etapa é descobrir o que os empregadores procuram 
em suas descrições de cargos. É hora de procurar o emprego dos seus sonhos. 
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Cada viagem precisa de um destino. Sem saber para onde está indo, você já está 
perdido. Uma maneira prática de descobrir quais conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e habilidades você precisa é consultar as ofertas de emprego. E é aí que 
você encontrará outro desafio: cargos. Você está interessado em se tornar um 
Designer Instrucional, designer de sistemas instrucionais, designer de 
aprendizagem, Designer de Experiência de Aprendizagem, consultor de 
aprendizagem, desenvolvedor de eLearning, engenheiro de aprendizagem ou um 
pau para toda obra?  

A ATD - American Training Development Association em sua pesquisa conclui que o papel de um Designer Instrucional está mudando 
constantemente. A função de um Designer Instrucional está em constante evolução para atender às demandas do setor e pode variar ainda 
mais de organização para organização ou por localização geográfica. A função de um Designer Instrucional pode incluir designer, facilitador, 
treinador, escritor, inovador, avaliador, desenvolvedor de multimídia, editor e, na maioria das vezes, gerente de projeto. Como resultado dessas 
funções variáveis, os títulos dos Designers Instrucionais podem ser diferentes e, portanto, muitas vezes não compreendidos ou reconhecidos 
por aqueles indivíduos fora do campo.  Depois de toda a pesquisa e inúmeras conversas nas redes sociais, provavelmente podemos concordar 
em 2 coisas: 

• Os títulos não farão de você quem você é ou quão bom você é no seu trabalho. No entanto, os títulos em seu currículo são importantes para 
sua carreira. 

• Os títulos de T&D são determinados menos por quais responsabilidades as pessoas têm ou o que fazem e mais pelas políticas de RH / T&D 
ou pelas preferências de um gerente de contratação.  

O que é um modelo em forma de T? “A barra vertical na letra T representa a profundidade das habilidades e conhecimentos relacionados em 
um único campo, enquanto a barra horizontal é a capacidade de colaborar entre disciplinas com especialistas em outras áreas e de aplicar o 
conhecimento em áreas de especialização diferentes da sua. ”- Wikipedia. É preciso tempo, talento e muita experiência para ser bom em tudo 
no campo da aprendizagem no local de trabalho. (Pode-se argumentar que com o ritmo de mudança que está acontecendo no mundo de hoje, 
não é nem mesmo realista.) Portanto, você deve ter os fundamentos no lugar (barra horizontal) e, em seguida, cavar mais fundo em uma área 
específica (barra vertical). Ao mesmo tempo, com prática deliberada (e um pouco de sorte), você pode, é claro, ter múltiplas profundidades, se 
for de seu interesse. Por exemplo, algumas pessoas fazem design e desenvolvimento, enquanto outras se concentram apenas em um deles. 
Seja bem claro em seu currículo e inscrição quais são seus interesses! 

Continuando…
Procurando Empregos: Cargos Confusos 
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Todos que praticam design de aprendizagem no local de trabalho devem ter os 
fundamentos das seguintes camadas: 

Camada Cognitiva: Quanto mais você souber sobre como o “cérebro funciona” e 
como o aprendizado acontece, melhor. Essa camada protege você de mitos e artigos 
de vendas sobre como aprendemos. 

Camada de Pesquisa: Há uma quantidade enorme de pesquisas publicadas (e 
revisadas por pares) sobre aprendizagem. Em um nível básico, você deve ser capaz 
de aplicar teorias de aprendizagem de adultos. Você não precisa ser um pesquisador (a menos que queira ser um engenheiro de 
aprendizagem com interesse na ciência da aprendizagem), mas você deve ter um conhecimento básico de como validar uma fonte e identificar 
elementos "duvidosos" em resultados de pesquisa e como evitar mitos comuns (nativos digitais, estilos de aprendizagem, atenção aos 
peixinhos dourados, cones de Dale etc.) que resultam em um aprendizado ineficaz. 

Camada de Experiência: Isso inclui teorias motivacionais (teoria de autodeterminação, teoria de nudge, ciência comportamental, pensamento 
de jogo, etc.) e design de experiência do usuário. Não é suficiente dizer às pessoas o que fazer. A motivação não é tão simples quanto oferecer 
incentivos. Leia mais sobre as cinco etapas do envolvimento do aluno para humanos. 

Camada de Fluxo de Trabalho: Esta camada é específica ao contexto. Inclui a gestão do conhecimento pessoal e também a experiência 
prática no trabalho (o que as pessoas usam para se comunicar, como se comunicam, maturidade na cultura de compartilhamento, política, 
ecossistema, etc.). Construir nem sempre significa criar um arranhão de forma. Compreender as ferramentas, funções e processos no fluxo de 
trabalho permite que você se baseie no ecossistema existente (tecnologia e humanos) para permitir o aprendizado. A aprendizagem espaçada 
é um dos métodos mais subutilizados em que devemos nos concentrar com mais frequência. 
Comece com auto-reflexão 

Como alguém que está apenas começando agora ou fazendo a transição para o design de aprendizagem, seu objetivo imediato deve ter os 
fundamentos no lugar. Ao mesmo tempo, você também deve pensar sobre seu futuro respondendo a estas perguntas: 

Onde você deseja começar a cavar mais fundo na camada em forma de T? Onde está o seu interesse? 
Você é mais uma pessoa técnica? Interessado em novas tecnologias e como elas podem ser aplicadas ao aprendizado? 
Você é uma pessoa mais inteligente? Você está interessado em ler os resultados da pesquisa e decifrar seu significado? 

Parte I
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que possa aplicá-la ao seu projeto?, E quanto à análise de dados? Contar histórias com dados?, Você gosta de construir cursos ou apenas fazer 
storyboards?, Por que tantos títulos diferentes: uma breve história? Sinta-se à vontade para pular esta parte da história se não estiver 
interessado. 

Continuando…
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Nos primeiros dias do Projeto de Sistemas Instrucionais, prevalecia a abordagem de 
aprendizagem mais disciplinada e baseada na ciência. Aprendizagem no local de 
trabalho de propriedade da L&D. Com a introdução dos Sistemas de Gestão de 
Aprendizagem, eles controlaram a distribuição do conhecimento. 

Entrar no LMS 

Naquela época, um aplicativo de software tinha uma versão por ano. Tivemos tempo 
para ser minuciosos. O desenvolvimento freqüentemente acontecia em Adobe Flash 
(morto agora), que era uma ótima ferramenta para criar qualquer coisa personalizada. A produção estava nas mãos de desenvolvedores com 
experiência técnica, o que a maioria dos Designers Instrucionais não estava. O desenvolvimento se tornou um gargalo quando o fluxo de 
trabalho começou a acelerar e o agile surgiu. A L&D não conseguia acompanhar a criação de conteúdo para a mudança, mesmo com os novos 
recursos de LMS para implantá-los rapidamente. 

Ferramentas de Autoria 

Foi quando surgiram as ferramentas de autoria rápidas. As ferramentas de autoria rápidas permitiram que qualquer pessoa desenvolvesse e 
criasse conteúdo rapidamente. Com o rápido desenvolvimento, vieram rápidos ramp-ups. Mesmo com cursos de autoria rápida, L&D 
constantemente ficava atrás da bola oito. Esses “cursos” geralmente se tornavam depósitos de conteúdo “modelados”. Essa é uma das razões 
pelas quais algumas pessoas se esquivam do "eu" no Instructional Designer e querem ser mais amigáveis e centradas no aluno, com foco na 
experiência do usuário final. Trazendo UX e design thinking na mistura, Learning Experience Design parece mais moderno, mais centrado no 
ser humano do que na instrução.  

De LMS para LXP 

Nos últimos dez anos, tive inúmeras conversas com clientes sobre se uma solução de aprendizado poderia ser colocada em outro lugar fora do 
LMS. Esse esforço paralelo de modernização (francamente, tornando-a menos dolorosa no início) a experiência de aprendizado levou ao maior 
mercado em crescimento, produzindo Plataformas de Experiência de Aprendizagem (LXPs). Os LXPs ainda são um “lugar” por conta própria 
para acessar o aprendizado, mas prometem mais uma "sensação dos primeiros dias das viagens no Uber", quando todos os carros eram 
brilhantes e os motoristas usavam ternos para se diferenciar da experiência de andar de táxi. Ainda assim, o problema básico permanece: a 
produção de conteúdo e a curadoria em si não são a (única) resposta para resolver problemas do mundo real sem interromper o fluxo de 
trabalho. 

Continuando…
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Continuando…
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Aprendizagem do 
Fluxo de Trabalho
Não se trata apenas de criar chatbots para interagir com você e 
servir mais conteúdo. Consultores de aprendizagem 
(geralmente um título em fornecedores de aprendizagem que 
fornecem serviços externos) e engenheiros de aprendizagem 
(interseção de ciência da aprendizagem, ciência da computação 
e ciência de dados) geralmente devem ter uma abordagem 
mais consultiva e orientada por dados para encontrar soluções 
que podem ou não incluem cursos formais. 

De criadores a facilitadores 

Seja qual for o seu título, a chave é mudar da perspectiva de 
criação de conteúdo de aprendizagem para uma perspectiva 
de capacitador de aprendizagem. Devemos capacitar a força de 
trabalho não apenas para fazer as coisas, mas também para 
aprender como aprender de forma mais eficiente no fluxo de 
trabalho com o mínimo de interrupção. O modelo do 
americano Josh Bersin resume a evolução do aprendizado 
corporativo por meio de "academias de capacitação". Se você 
está planejando trabalhar em um local de trabalho corporativo, 
pode usar seu infográfico para mostrar que tem uma visão do 
setor e consciência histórica. Além dos fundamentos: seus 
interesses em profundidade. Alguns dos cargos mais comuns 
estão listados no infográfico para dar uma ideia do que 
procurar nas ofertas de emprego. As descrições detalhadas 
abaixo fornecem mais informações sobre cada título. 
Novamente, não se trata de uma taxonomia a ser usada, mas 
sim de uma conscientização para ajudá-lo a ver se seus 
interesses correspondem.
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Designer Instrucional 
(Sistemas) / Designer 
de Aprendizagem 

Designer Instrucional (e Designer de Sistemas Instrucionais) é 
um dos cargos mais comuns. Qual é a diferença? Nos primeiros 
dias do Instructional Design, os títulos ISD dominavam. 

DSI (designer de sistemas instrucionais) envolve um processo 
sistemático para a avaliação e desenvolvimento de soluções de 
treinamento, projetado especificamente para o propósito de 
entrega de treinamento formal. Não tenho muita experiência no 
setor governamental, mas ouvi dizer que os títulos do DI ainda 
prevalecem lá. No setor corporativo, há cada vez menos 
lançamentos de DSI. É quase como se os trabalhos de DSI 
fossem considerados design "clássico". 

E quanto ao Learning Designer? 

A diferença entre Designers instrucionais e designers de 
aprendizagem pode variar com base na visão e políticas de 
uma organização.  

Alguns consideram o projeto de aprendizagem um título 
melhor, já que ele se concentra no aprendizado em vez do 
domínio da criação de instruções. Se uma organização acredita 
que pode obter mais talentos com abordagens "novas" ou 
"modernas", eles podem usar design de aprendizagem ou 
títulos de Designer de Experiência de Aprendizagem. Mais uma 
vez, os títulos não o tornam um candidato melhor, mas as 
percepções sim.

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



Consultor de aprendizagem: O maior diferencial que eu vi sobre o aprendizado 
das funções do consultor é a ambiguidade em torno da solução em primeiro lugar. 
O trabalho de um consultor de aprendizagem é mais focado no desempenho e na 
resolução de problemas, em vez de aprender por padrão. O envolvimento acontece 
no início, quando as partes interessadas do negócio não têm uma “necessidade de 
treinamento” claramente definida. 

Este tipo de trabalho geralmente requer experiência de trabalho fora do espaço de 
criação de curso ou programa, colaboração multifuncional, gerenciamento de 
conhecimento pessoal, gerenciamento de projetos, habilidades de facilitação, etc. Se seu interesse está neste campo no futuro, você também 
deve verificar o HPT (tecnologia de desempenho humano) e iSPS. 

Desenvolvedor de eLearning: Nem todos os designers de aprendizagem ou instrucionais realmente criam soluções. Um desenvolvedor deve 
ser eficiente nas ferramentas de autoria atuais (Articulate 360, Adobe Captivate, Adapt), padrões e protocolos da indústria (SCORM, xAPI, LXP, 
LMS, WCAG 2.1, ADA, API restFul) e, muitas vezes, algumas linguagens de programação e script (JavaScript , CSS, HTML5). Exposição adicional 
à tecnologia, como desenvolvimento de jogos, mídia interativa, AR / VR, também pode ser útil. Se o seu título for Desenvolvedor, seu foco será 
menos sobre análise de necessidades, medição ou design. Freqüentemente, você pega um storyboard de um ID e o faz ganhar vida na 
ferramenta que está usando. As habilidades na criação do Articulate 360, Captivate, Lectora e Adapt são provavelmente listadas para trabalhos.  

Engenheiro de Aprendizagem (Ciência da Aprendizagem, Ciência da Computação, Ciência de Dados): Aprender engenharia não é uma 
"coisa" nova; entretanto, a definição vem evoluindo com o tempo. “Aprendizagem de engenharia, uma prática emergente de várias disciplinas 
científicas, incluindo ciência de dados, ciência da computação e ciência da aprendizagem, agora está aparecendo em ambientes onde 
plataformas de tecnologia de aprendizagem estão sendo usadas para fornecer, rastrear e gerenciar experiências de aprendizagem, ambientes 
e resultados.” Uma das minhas conclusões da discussão foi que a necessidade original não surgiu da comunidade de T&D. A engenharia de 
aprendizagem começou fora da comunidade de T&D com foco em uma abordagem mais científica da aprendizagem, que hoje em dia inclui 
ciência da computação de uma perspectiva de tecnologia e análise de dados de uma perspectiva informada e de tomada de decisão.  

Designer de Experiência de Aprendizagem (LXD): Deixei este título por último porque na última década ele se tornou um dos títulos mais 
cobiçados. Mas o que é Design de Experiência de Aprendizagem, na verdade? Pesquisando o termo, você pode encontrar descrições 
semelhantes: “Reunindo design instrucional, pedagogia educacional, pensamento de design, práticas recomendadas de ciências de 
aprendizagem e UX / UI, o LXD aborda todos os projetos de forma abrangente, garantindo que cada experiência seja criada com o melhor 
interesse de seus alunos em mente. “Não pensamos apenas em design; O LXD está enraizado na neurociência e em uma compreensão 
profunda dos alunos que atendemos. “ De onde vem o LXD? 

Continuando…
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LXD é uma marca registrada. O termo "Learning Experience Design" foi registrado 
como marca em 2014, mas depois foi abandonado - o processo não foi concluído, de 
acordo com esta fonte. LX Design foi cunhado por Niels Floor. 

Por onde começar com o LXD?  

Se você está interessado em design UX, design thinking para solução de problemas e 
sua aplicação na aprendizagem, aqui estão alguns pontos de partida sólidos: 

Sobre o design UX: Sobre design thinking (o que eu gosto neste guia é que ele 
indica recursos com base em seu nível). Se você é um Designer Instrucional, mas está 
tentando evitar a palavra "instrução", porque a instrução de alguma forma se tornou 
pejorativa, [alguns] começaram a se chamar de designers de aprendizagem. Há um 
pequeno salto de designer de aprendizagem para arquiteto de aprendizagem para o que pode ser engenheiro de aprendizagem. "Reunindo 
design instrucional, pedagogia educacional, pensamento de design, práticas recomendadas de ciências de aprendizagem e UX / UI, o LXD 
aborda todos os projetos de forma abrangente, garantindo que cada experiência seja criada com o melhor interesse de seus alunos em 
mente.” “Não pensamos apenas em design; O LXD está enraizado na neurociência e em uma compreensão profunda dos alunos que 
atendemos. “  

De onde vem o LXD? 

1. Necessidades imediatas (agora): Essas pessoas estão enfrentando os mesmos tipos de desafios e os mesmos tipos de barreiras. 
Compartilhar soluções imediatas ajuda você a fazer as coisas sem perder tempo reinventando a roda. Compartilhar suas experiências e 
soluções com eles ajuda a construir sua marca e reputação. 

2. Futuro imediato (1-3 meses): Essas pessoas estão à sua frente. É para onde você está indo. Siga-os para ver os resultados aplicáveis ou 
truques que eles postam. Alguns podem estar bem acima de sua cabeça e você precisa se alongar. É mais ou menos como a teoria do fluxo de 
Csíkszentmihályi: É muito motivador ser capaz de superar um desafio que estava logo acima de sua cabeça. Ajuda você a crescer e se expandir. 

3. No horizonte (1 - 2 anos): Essas pessoas são visionárias, alguns dizem "líderes de pensamento". São pioneiros que experimentam e 
frequentemente falham por você. Se você encontrar um mentor deste círculo, ele pode guiá-lo através de desafios e também abrir portas para 
você. Eles servem como um amortecedor entre você e os modismos do aprendizado. Ao ler blogs e postagens no LinkedIn, você pode pensar 
que nosso setor está prestes a reinventar o futuro da aprendizagem. Há décadas que falamos sobre o futuro da aprendizagem. 

Na segunda parte desta série, continuarei com a próxima etapa do processo: candidatar-se a um emprego mesmo se você não tiver os dois 
anos de experiência exigidos. 
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Vamos falar agora sobre como se tornar um designer de aprendizagem. Se você não 
leu a primeira parte, sugiro começar com ela. Continuando o processo da primeira 
parte, neste artigo, estamos começando de onde paramos: candidatar-se a um 
emprego. 

Vamos candidatar-nos a um emprego 

Um dos desafios mais comumente citados para até mesmo se candidatar a um 
emprego é o paradoxo da experiência. Os empregos de nível básico às vezes 
exigem de 2 a 3 anos de experiência.  

Como você ganha experiência sem emprego? 

Resolvendo problemas: A solução de problemas começa com a reformulação do problema. Basicamente, em vez de ponderar sobre como 
você pode obter experiência se não tiver um emprego, você olha para o mesmo problema de uma perspectiva diferente, fazendo as perguntas 
certas: Por que eles estão pedindo essa experiência? 

Tempo com um título não é o mesmo que experiência. Vamos acabar com o mito aqui: o tempo que alguém passou tendo um cargo não é a 
mesma experiência que os gerentes de contratação querem dizer nessas descrições de cargos. Provavelmente, seu futuro empregador não 
está procurando alguém que tenha o título de “Designer Instrucional” por três anos. (E, se o cargo é a única coisa que procuram, é melhor não 
se candidatar de qualquer maneira.) 

Então, por que eles estão pedindo a experiência? A razão pela qual os gerentes de contratação pedem experiência é que eles não querem 
correr o risco de gastar todos os recursos em recrutamento, integração e treinamento apenas para saber que a pessoa que eles contrataram 
não é capaz de fazer o trabalho ou precisa de muita ajuda . Mas, assim como o vento, é algo difícil de medir porque você não vê. Portanto, eles 
usam um “proxy” para medir a experiência: o cargo em seu currículo. Essa é uma maneira de medir. (É como lamber o dedo e sentir o vento no 
ar. Pode não ser a melhor ou a mais precisa.) 

O que conta como experiência? O que as empresas querem dizer com anos de experiência é o seguinte: você tem os recursos para aprender 
rapidamente e agregar valor à organização sem esgotar muitos recursos? Uma forma de medir a experiência é observar o tempo em que você 
ocupou um cargo anteriormente. Mas essa não é a única maneira e, possivelmente, não é a melhor maneira de fazer isso. 

Parte II
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Portanto, sua resposta deve se concentrar em mostrar 
evidências de capacidades: 

• Como você enfrentou desafios que estavam acima de sua 
cabeça? 

• Que ações proativas você tomou? 
• Qual foi o resultado? 
• O que você aprendeu à partir disso? 
• Quais ferramentas, processos e modelos você aprendeu 

sozinho? 

E então, vire ao contrário e declare que a capacidade de 
aprender com as experiências por meio da reflexão e do 
desenvolvimento profissional proativo é onde você supera as 
expectativas, não o número de anos com um título. Cabe ao 
gerente de contratação tomar uma decisão. Se eles estão 
procurando alguém para ser lançado no trabalho e ter um bom 
desempenho, você pode não conseguir o emprego. Mas 
acredite em mim, você também não quer esse trabalho. Eles 
sabem que precisam investir em você para desenvolver suas 
habilidades. Se eles não tivessem um plano ou mesmo a 
vontade, eles o colocariam para o fracasso. 

Como você demonstra valor (experiência conhecida)? 

Uma das palavras mágicas é portfólio. Houve um tempo em que 
eu procurava muitos currículos para selecionar empreiteiros 
para contratar. Se você acha que seu currículo é único, tente ler 
20 deles seguidos. A maioria dos Designers Instrucionais usa as 
mesmas ferramentas, aplica os mesmos princípios, lista 
resultados semelhantes e geralmente usa um formato 
semelhante. A experiência específica do setor pode ser um dos 
diferenciais, mas os candidatos de nível básico geralmente não 
têm esse conhecimento profundo ainda. Assim, qualquer 
pessoa que se destaque pelos critérios de busca de um 
emprego específico é um bom começo.
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Como se destacar como candidato? É aí que entra seu portfólio. Hoje, espera-se que 
você tenha uma presença digital. Sua marca online é um cartão de chamadas público. 
Quer seja bom ou ruim, tudo o que você faz nas redes sociais conta. Seu portfólio 
representa sua marca e vale mais que mil palavras em um currículo. Portanto, o 
primeiro passo é ter um portfólio. 

Como construir um portfólio? Existem excelentes recursos neste tópico para ajudá-
lo a projetar, hospedar e manter um portfólio profissional. Quer você esteja inspirado 
para ser um freelancer ou para conseguir um emprego em tempo integral, você pode 
encontrar algo. Se você precisa de inspiração de alguém que já fez isso, dê uma 
olhada em nossos posts e canal no YouTube  sobre como criar um portfólio para DI 

Qual é a sua personalidade? Existe outro lado do processo de contratação: 
adequação à personalidade. Não se trata apenas de fazer as coisas. Um gerente também se preocupa com como as coisas são feitas: equilíbrio 
da equipe, cultura, colaboração, etc. Eles não querem apenas contratar um ID. Eles querem contratar uma pessoa para trabalhar. Não finja ser 
outra pessoa online apenas para conseguir um emprego, porque você pode realmente conseguir o emprego. 

Quem é Você? Você é uma pessoa mais focada e séria ou uma borboleta social com uma pitada de humor para temperar suas conversas? 
Quão criativo você se considera? Você gosta mais de mexer com tecnologia ou de escrever white papers?Seu portfólio deve ser profissional, 
mas também deve ser parecido com você como pessoa. Dê ao gerente de contratação uma dica de como seria trabalhar com você. 

Criando um portfólio:  

Pense no seu portfólio como uma ferramenta profissional para contar histórias: ele deve mostrar você, suas capacidades e seus interesses. 
Contar histórias é ciência e arte. Cada história tem uma estrutura básica: premissa, conflito e resolução. Cada peça em seu portfólio deve dizer 
4 coisas: Qual problema ou desafio você enfrentou (premissa),  O que você fez para resolver o problema (conflito), Qual foi o resultado 
(resolução), O que você aprendeu com a experiência, o que mais você deseja explorar (reflexão) 

Esses 4 elementos essenciais podem ajudar os gerentes de contratação a entender não apenas o que você faz, mas como e por que o faz. 
Compartilhe sua maneira de pensar! Trabalhe em voz alta! O mesmo "exemplo interativo" pode ser uma solução eficaz ou um desperdício de 
recursos, dependendo do problema que você estava resolvendo. Uma lista de verificação simples que você criou para voluntários de 
organizações de pais e professores sobre como usar um aplicativo pode ser mais poderosa do que um documento de design de trinta páginas 
que cobre tudo no mundo sobre o mesmo tópico. Se você precisar de inspiração e conselhos práticos sobre como trabalhar em voz alta. 
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Eu preciso publicar cursos completos? 

Você não precisa mostrar toda a solução de aprendizagem que criou. Apenas 
destaque a parte que você acredita que representa seu melhor trabalho. Lembre-se 
de que o poder de uma história não depende do número de palavras que ela 
contém. É sobre a mensagem entregue. Leva tempo e compromisso para construir 
um portfólio - e esse é o ponto. Para saber mais, confira o curso passo a passo de 
construção de portfólio de Kristin Anthony. 

E quanto aos projetos da paixão? 

Mostrar seus projetos apaixonados é uma das melhores maneiras de criar uma boa 
impressão. Eles mostram seus interesses fora do trabalho profissional. Os gerentes de 
contratação podem conhecê-lo como pessoa. Como esses são projetos apaixonantes, eles não são examinados quanto à perfeição, e você 
pode dar uma dica do quão versátil você é: uma ilustração simples para mostrar como você está trabalhando em suas habilidades gráficas; um 
jogo simples que mostra como você está brincando com os motores de jogo; uma interação interessante demonstrando sua capacidade de 
aprender codificação; ou até mesmo tópicos tão distantes como ensinar ioga, sonhar lucidamente, escrever um roteiro, etc. 

O processo de contratação 

Tudo o que você fez até agora, desde o currículo até o portfólio, é só para abrir a porta. O processo de contratação de uma organização diz 
mais sobre a empresa em si do que qualquer material de marketing que você lê online. Lembre-se de que este é o momento em que eles 
realmente querem que alguém se junte a eles. Um trabalho não é um destino. É um marco em sua jornada. É um marco muito importante, mas 
sua vida não para por aí. 

Um trabalho não é um destino. É um marco em sua jornada. É um marco muito importante, mas sua vida não para por aí. 

Uma das perguntas mais comuns que vejo nas redes sociais sobre o processo de contratação é a amostra de trabalho. Não apenas 
compartilhando seu portfólio, mas o fato de que eles querem que você crie algo no local para provar que você é capaz de fazer o trabalho. 
“Terei dez minutos para criar um curso. O que devo fazer?”  

Além do marco: armadilhas de aprendizagem corporativa. Se você está interessado na aprendizagem no local de trabalho, especialmente no 
mundo corporativo, precisa pensar além dos cursos. Cada vez que você trabalha em um curso, pense não apenas no que acontece no curso, 
mas no que acontece depois dele. Quem é seu público? Qual é a cultura deles? Qual é o seu sistema de incentivos? Eles precisam deste curso? 
Se o fizerem, quando? Porque aqui está uma armadilha em que você pode cair se estiver apenas investindo sua energia para dar vida ao 
conteúdo: 
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• Só porque você fez um curso decente no prazo e dentro do orçamento com o 
conteúdo que recebeu, não significa que o curso vale o tempo e o orçamento. 

• Só porque você criou um curso envolvente, não significa que os alunos seriam 
capazes de passar no teste no final do curso. 

• Só porque os alunos passam no teste no final do curso, não significa que 
aprenderam o material ou mesmo que se lembrarão do que fazer no trabalho. 

• Só porque eles se lembram do que fazer no trabalho logo após o curso, não 
significa que serão capazes de se lembrar de coisas importantes uma semana 
depois. 

• Só porque as pessoas podem se lembrar de coisas importantes no trabalho mais tarde, não significa que sabem o que fazer de maneira 
diferente. 

• Só porque as pessoas sabem o que fazer de maneira diferente, não significa que realmente farão ou farão certo. 

• Só porque as pessoas vão realmente fazer algo que aprenderam no curso, não significa que o fazem bem ou mudaram seu comportamento 
para sempre. 

• Só porque as pessoas mudam seu comportamento com base no que aprenderam e realizam as ações e decisões desejadas, não significa 
que isso levará a um melhor desempenho medido por seus KPIs. 

• Só porque as pessoas têm um melhor desempenho medido por seus KPIs, não significa que a empresa alcança seus objetivos de negócios 
se eles não estiverem alinhados. 

• Se um curso não foi a solução para o problema, não importa o que você fez de 1 a 9. Ai! 

• Você vê a armadilha? Você pode ser o melhor designer do mundo para “dar vida ao conteúdo” em um curso, se esse curso não for a solução 
para o problema que você está tentando resolver. Mostrar o valor do nosso trabalho no mundo atual de Aprendizagem e Desenvolvimento 
não se trata apenas do conteúdo do curso. 

Você não pode alterar o valor de nada, a menos que saiba como isso é medido. 
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Projetando para resultados 
Quais são as metas de negócios (ou objetivos de negócios) e 
como são medidos? A resposta geralmente é “garantir que as 
pessoas concluam o curso”. Isso não é uma meta de negócios. 
Normalmente, é mais fácil começar discutindo com quais 
iniciativas estratégicas devemos estar alinhados e encontrar os 
objetivos de negócios que elas apoiam. 

Depois de conhecer as metas e objetivos de negócios, você 
pode identificar metas e objetivos de desempenho. Eles são 
mais específicos para uma unidade de negócios ou uma função 
com KPIs (indicadores chave de desempenho) reais. 

Depois de ter metas e objetivos de desempenho, você pode 
detalhar os comportamentos (ações e decisões que as pessoas 
precisam tomar no trabalho). Uma maneira mais natural de fazer 
isso é perguntar aos seus Especialistas no Assunto sobre 
cenários em que as pessoas cometem erros hoje. Quanto mais 
específicas forem as ações e decisões, maior será o impacto da 
sua solução. 

Depois de ter essas ações e decisões, você pode explorar a 
razão pela qual as pessoas não as estão fazendo corretamente. 
Estas são suas barreiras. Se alguém não está enviando um 
quadro de horários porque não sabe como fazê-lo, é um 
problema diferente de alguém que simplesmente não tem 
tempo. 

Depois de ter suas metas e objetivos de desempenho, o 
comportamento desejado e as barreiras, você está pronto para 
pensar sobre as soluções. Porém, nem tudo precisa de um 
curso! 
Concentre-se em onde você pode causar o impacto mais 
significativo nas soluções de aprendizagem. Projete a atividade 
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Qual é o maior desafio com a criação de conteúdo?  

Uma das razões pelas quais trabalhar com Especialistas no Assunto (SME) é 
desafiador é porque eles trazem a você muito conteúdo com a temida declaração: "É 
muito importante!" Esta é uma resposta típica que você ouve dos PMEs quando os 
informa que a apresentação de 45 slides com fonte 10 pode não caber no curso. 
Como você responde a isso? 

Começando com o conteúdo, você acabará com o conteúdo:  

Quando você inicia um projeto com conteúdo, seu argumento já está perdido. É 
opinião contra opinião. É você contra a maldição do conhecimento. Qual é a maldição 
do conhecimento? As PME sabem muito. Eles têm anos de conhecimento, habilidades 
e experiências acumuladas. Você pode aprender mais sobre a maldição do conhecimento, um viés cognitivo que muitas PMEs têm na área e 
como suposições tendenciosas podem levar a uma comunicação incompleta ou pouco clara. Para as PMEs, o processo costuma estar no piloto 
automático. A explicação das ações ou dos processos de tomada de decisão muitas vezes não existe porque é tão evidente para eles que nem 
mesmo pensam em mencioná-los. 

Como lidar com o “muito conteúdo” e o preconceito das PME: Vamos ser reais. Você não pode simplesmente dizer não. Dizer não sem uma 
opção alternativa não é um caminho viável na aprendizagem no local de trabalho. 

O SME está pulando etapas (“maldição do conhecimento”):  

Este é um problema mais complicado. Se você não está familiarizado com o assunto ou nunca fez o processo, é improvável que reconheça que 
algo está faltando ou não está claro. Então, como você lida com isso? Se o aprendizado é sobre um processo ou uso de um aplicativo, um 
truque simples é gravar o SME falando através dele. Em seguida, traga um grupo de usuários: usuários finais selecionados com níveis 
diferentes. Enquanto assistem ao vídeo, incentive-os a levantar a mão para fazer uma pausa e fazer perguntas. Você terá uma mina de ouro de 
informações. Você saberá onde mais explicações são necessárias e quais tipos de perguntas esperar. Você também verá a diferença entre 
novatos e trabalhadores qualificados. Eles podem precisar de uma abordagem muito diferente para o treinamento. Você pode ser capaz de 
convencer as partes interessadas de que os trabalhadores qualificados precisam apenas de um vídeo rápido com uma lista de verificação, em 
vez de criar um curso completo, desperdiçando seu tempo. 

Por último, a criação de personas de aprendizagem com várias PMEs pode ajudá-lo a facilitar a conversa e identificar lacunas. Ao mesmo 
tempo, nada supera o sombreamento e o trabalho com seu público-alvo real. Melhor ainda, tente fazer o trabalho você mesmo. Ao entrevistar, 
pergunte ao gerente de contratação se ele faz acompanhamento mensal ou programas semelhantes para aprender em primeira mão sobre o 
negócio. 
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