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"É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do 
que não fazer nada”.

Mark Zuckerberg
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INÍCIO 
Experiências de Aprendizagem Imersivas com a Tríade: 
mLearning, Microlearning e Gamificação. 

Uma estratégia de aprendizado pode não ser capaz de 
atender a todas as suas metas de treinamento e envolver os 
alunos. Mas o uso da tríade de abordagens do: Mobile 
Learning, do Microlearning e da Gamificação pode ajudá-lo 
a criar experiências de aprendizado imersivas. São feitos 
investimentos em treinamento corporativo para ajudar os 
funcionários a aprender, aplicar, alcançar um desempenho 
aprimorado ou promover mudanças de pensamento e 
comportamento. No entanto, uma única estratégia de 
aprendizado pode não ajudá-lo a alcançar tudo isso. É 
necessário criar experiências de aprendizado envolventes 
que ajudarão você a cumprir essa demanda. Veja algumas 
maneiras pelas quais essa rica combinação o ajudará a 
alcançar o impacto desejado.
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1. POR QUE VOCÊ DEVE ADOTAR 
ESSAS ABORDAGENS? 

 

As estratégias de aprendizagem imersivas ajudarão você 
a corresponder à forma como os alunos modernos estão 
aprendendo hoje. Veja as necessidades mais evidentes 
de como os colaboradores e alunos preferem aprender:

• Aprender em movimento: no dispositivo da escolha dos 
alunos

• Treinamento sincronizado com seus estilos de vida
• Flexibilidade para mover perfeitamente as sessões de 

treinamento entre dispositivos
• Treinamento mais curto e orientado para a ação - de 

preferência personalizado
• Os cursos de aprendizagem e os recursos de apoio devem 

ser facilmente pesquisáveis e sob demanda (eles devem 
ser capazes de "puxar" em vez de serem "empurrados")

• Se divertindo enquanto aprende
• Recompensas, reconhecimento e jornadas de aprendizado 

envolventes
• Desejamos estar conectados a novas aprendizagens: 

adoram receber atualizações e notificações e estão 
dispostos a investir tempo se essas informações forem 
relevantes e irão ajudá-las a crescer

Como você pode observar, somente com uma combinação 
de estratégias é possível atender com sucesso às diversas 
expectativas dos alunos de hoje. Uma das formas de 
atender à essa necessidade é o uso combinado de 

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



mLearning, microlearning e gamificação. Resultado é o alto 
e impacto múltiplo que se cria quando você usa essas 
abordagens juntas.

"Nossa maior fraqueza é desistir. O 
caminho mais certo para o sucesso é 
sempre tentar apenas uma vez mais”. 

Thomas A. Edison 



2. TREINAMENTO BASEADO EM 
APRENDIZADO MÓVEL 
(MLEARNING) 

 

É  "aprender em movimento". Geralmente, é consumido 
em smartphones / tablets, permitindo que os alunos se 
movam sem problemas pelos dispositivos. Devido ao 
impacto da pandemia de COVID-19 no local de trabalho, 

a necessidade de oferecer soluções via mobile cresceu e 
ser consumidas por alunos remotos que trabalham em casa, 
tornou-se uma necessidade.

Valor para os alunos:

• Treinamento em movimento ou enquanto trabalham em 
casa

• Acesso sob demanda, a qualquer hora e em qualquer 
lugar

• Controle sobre quando e como consumir conteúdo
• Capacidade de consumir no seu próprio ritmo
• Pode ser puxado por eles, conforme necessário (em vez 

de empurrado)
• Sincroniza com seu estilo de vida

Valor para organizações e equipes de pesquisa e 
desenvolvimento

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



• Dirige-se a alunos remotos, bem como a um público 
geograficamente espalhado

• Alto engajamento
• Melhores taxas de conclusão
• Fácil de atualizar e reimplementar
• Custos mais baixos, em comparação com a sala de aula
• Treinamento Baseado em Microlearning



3. TREINAMENTO BASEADO EM 
MICROLEARNING 

 

O  microlearning é um aprendizado curto e de tamanho 
reduzido, que apresenta pepitas de aprendizado curtas 
(geralmente entre 2 a 7 minutos cada). Cada pedacinho 
é projetado para atender a um resultado específico. E, o 

treinamento pode ser ministrado através de uma  cápsula 
independente ou como várias cápsulas e é oferecido como 
uma jornada / caminho de aprendizado. Há uma sinergia 
natural entre o microlearning e o aprendizado, pois as 
pepitas curtas são frequentemente consumidas pelos alunos 
em movimento, em seus smartphones.



Valor para os alunos

Dadas as distrações e a necessidade de realizar várias 
tarefas (ainda mais pertinentes, pois os funcionários 
trabalham em casa), eles não bloqueiam as horas de 
treinamento. No entanto, eles podem facilmente arranjar 
tempo para mordidas mais curtas. Além disso, treinamentos 
baseados no microlearning:

• Estão disponíveis sob demanda e podem ser facilmente 
puxados, no momento de sua necessidade.

• São relevantes e fornecem uma experiência de 
aprendizado orientado para a ação.

• Crie um sentimento de satisfação e conquista.
• Ofereça caminhos de aprendizado personalizados que 

correspondam às suas aspirações e possam servir como 
caminhos de carreira eficazes.

• Valor para organizações e equipes de pesquisa e 
desenvolvimento

Valor para organizações e equipes de pesquisa e 
desenvolvimento

• Aprendizagem (sua aplicação), mudança de pensamento 
ou mudança de comportamento

• Aprendizagem formal e
• Suporte de desempenho - aplicativo
• Auxílios de aprendizagem just-in-time
• Prática
• Ganho de proficiência
• Desafios
• Reforços
• Aprendizagem social e estimular a aprendizagem 

autodirigida
• Fomentar a aprendizagem contínua
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4. TREINAMENTO BASEADO EM 
GAMIFICAÇÃO PARA SERIOUS 
LEARNING 

 

A gamificação para o aprendizado sério tem a ver com o 
uso dos princípios da gamificação e da mecânica dos 
jogos para o treinamento, a fim de atender aos objetivos 
de aprendizagem especificados. 

A abordagem tem objetivo claro clara: motivar! Use vários 
elementos da mecânica do jogo, como aprendizado em 
vários níveis, desafios, feedback instantâneo e indicadores 
de desempenho, como pontuações, insígnias e tabelas de 
classificação. 

Em sua jornada, os usuários podem competir com outras 
pessoas ou colaborar para o aprendizado.

Valor para os alunos

• O reconhecimento e a recompensa são importantes para 
todos nós, e usar essas dicas para ter uma jornada de 
aprendizado em que você pode se divertir enquanto 
aprende ressoa com os alunos.

• Conceitos de gamificação bem elaborados oferecem alto 
valor para os alunos que traduzem para:

• Maior motivação e envolvimento
• Criando jornadas de aprendizado mais imersivas
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• Facilitando uma experiência de aprendizado difícil
• Flexibilidade: pode ser usada para facilitar a aplicação, 

praticar para obter ganho de proficiência e influenciar o 
pensamento e conduzir a mudança comportamental

• Valor para organizações e equipes de pesquisa e 
desenvolvimento

Valor para organizações e equipes de pesquisa e 
desenvolvimento

• Conhecer os resultados da aprendizagem - a par de outras 
estratégias de aprendizagem

• Criar melhor recall e retenção
• Elevar as taxas de conclusão
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• Oferecer flexibilidade para aplicação em diferentes 
necessidades de treinamento - aprenda, aplique, pratique, 
aprimore as habilidades e assim por diante.



5. COMO VOCÊ PODE USAR A 
TRÍADE IMERSIVA? 

 

V ocê pode usar a combinação de Mobile Learning, 
Microlearning e Gamificação para criar uma experiência 
de aprendizado imersiva e obter: 

1. Aprendizado persistente e sua aplicação eficaz no 
trabalho

2. Construção de habilidades
3. Reduzindo a diferença de proficiência
4. Influenciar a mudança de pensamento
5. Acionar mudanças comportamentais

Além disso, pode:

1. Ser entregue no formato mLearning / aplicativo móvel.
2. Microlearning gamificado de recursos (como cápsulas ou 

como uma trilha de aprendizado).
3. Ter cápsulas de microlearning que possam ser elementos 

de gamificação (ou apenas o caminho de aprendizado 
que apresenta as pepitas pode ser gamificado).

4. Integrar abordagens imersivas como Realidade Virtual 
(VR), em parte ou durante uma jornada de aprendizado 
gamificado, impulsionada pela abordagem de VR.

Parece confuso?

É possível através de 4 combinações interessantes. Elas 
podem ser usadas para ajudar seus alunos: aprender, 
aplicar, praticar ou aperfeiçoar. O aplicativo estendido 
também o ajudará a influenciar / desencadear mudanças no 
pensamento e no comportamento.
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6. AS QUATRO COMBINAÇÕES 
DA TRÍADE IMERSIVA 

 

Combinação 1. Atividades de microlearning 
gamificadas: entregues como mLearning (com 
cápsulas de microlearning)

As atividades de microlearning gamificado oferecem tarefas 
curtas, focadas e gamificadas. Você pode projetar essas 
pepitas para oferecer treinamento altamente experimental.

Eles podem ser oferecidos como cápsulas individuais para 
corresponder ao resultado necessário”

• Aprender fazendo
• Resolvendo um problema
• Aplicando o aprendizado adquirido
• Praticando
• Ganhando de proficiência

Você pode usar atividades gamificadas de microlearning 
para oferecer treinamento formal, bem como auxiliares de 
aprendizado Just-In-Time ou auxiliares de trabalho.  Seu 
valor reside em facilitar o ganho de proficiência e a mudança 
de comportamento durante um período de tempo. Você 
pode projetar o aprendizado para aproveitar o aprendizado 
social ou colaborativo.
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Combinação 2. Jornadas de aprendizado com 
gamificação: entregues como mLearning (com 
rotas de aprendizado baseadas no 
microlearning)

Você pode usar a gamificação para aumentar ainda mais o 
impacto das rotas / jornadas de aprendizado baseadas no 
microlearning, tanto para treinamento formal quanto para 
intervenção no suporte ao desempenho.

Você pode aproveitar os caminhos de aprendizado 
gamificados que podem dar suporte à jornada de 
aprendizado, que inclui várias pepitas. O caminho de 
aprendizagem pode ter vários níveis, desafios, prêmios, 
classificações e assim por diante.

Você pode ter avaliações gamificadas como pepitas de 
microlearning.
Você também pode oferecer avaliações gamificadas como 
micro-desafios. Essas são pepitas independentes que 
podem ser desafiadas após o término do treinamento. Eles 
incentivam os alunos a atualizar ou revisar o aprendizado 
anterior.

Você pode oferecer cápsulas gamificadas em vários 
formatos de microlearning que permitem aos alunos:

• Aprender algo novo
• Praticar a perfeição e obtenha proficiência
• Aplicar o aprendizado adquirido
• Resolver um problema / desafio

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





Combinação 3. Gamificação personalizada: 
entregue como mLearning / aplicativo móvel 
(com jornada de aprendizado baseada em 
microlearning)

A gamificação personalizada permite que você ofereça 
experiências gamificadas relevantes e altamente 
personalizadas aos seus alunos das seguintes maneiras:

• Jornada de aprendizado relevante: Por meio da 
gamificação personalizada, você pode oferecer um 
caminho de aprendizado relevante (com base nos 
interesses, aspirações ou pré-teste do aluno). Ou, você 
pode dar aos alunos o controle para selecionar o caminho 
de aprendizado mais apropriado.

•
• Feedback personalizado: Você pode ir além das 

pontuações, emblemas ou tabelas de classificação padrão 
e fornecer feedback relacionado ao desempenho 
altamente relevante e personalizado. O feedback 
personalizado pode fornecer a eles uma visão mais 
relevante de como eles se posicionam em relação aos 
objetivos de aprendizado.

• Suporte de desempenho personalizado: Com base no 
comportamento do aluno, você pode oferecer dicas 
específicas ou recursos adicionais que os ajudarão a 
corrigir sua lacuna atual ou a melhorar sua proficiência.

• Apelos à ação: A gamificação personalizada é uma ótima 
maneira de acionar apelos à ação que os ajudarão a 
atingir seus objetivos de aprendizado mais rapidamente.

• Permanecendo conectado: Após a conclusão bem-
sucedida, você pode manter os alunos conectados 
pressionando micro-desafios gamificados.
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Combinação 4. Estratégias de aprendizado 
imersivo gamificado: entregues como uma 
j o r n a d a d e a p r e n d i z a d o b a s e a d a n o 
microlearning, acessível como mLearning

Você pode usar uma combinação de estratégias de 
aprendizado imersivas e gamificação para amplificar o 
impacto.

Você pode criar jornadas de aprendizado gamificado que 
apresentam um cenário parcial ou completo de estratégias 
de aprendizado altamente imersivas. Por exemplo, você 
pode ter algumas cápsulas de microlearning na jornada de 
aprendizado gamificado que apresentam técnicas imersivas 
como Realidade Virtual (VR). Como alternativa, você 
também pode usar um caminho de aprendizado totalmente 
controlado por VR.

Aproveite o uso desta tríade: mLearning, microlearning e 
gamification para criar experiências de aprendizado 
imersivas e engajar o seu aluno e colaborador.
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