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O futuro da educação dependerá: da desintermediação da 
aprendizagem, de atividades e percursos didáticos personalizados, de 
processos de autorregulação que favoreçam a autonomia do aluno, da 
participação engajada entre a comunidade em que se insere, da 
qualidade das interações em ambientes virtuais e do fortalecimento da 
empatia. Trata-se menos de recursos e conteúdos e mais da promoção 
e troca de experiências. 

Michele Kasten - Diretora do IDI Instituto de Desenho Instrucional 



PRÓLOGO 

O campo da aprendizagem cresceu substancialmente nos 
últimos anos. O mundo do aprendizado e desenvolvimento 
com tecnologia habilitada continua a se expandir e evoluir, 
com novas oportunidades e possibilidades que podem tornar 
o trabalho que fazemos como designers instrucionais ainda 
mais impactante. 

Isso também pode tornar mais desafiador o começo no 
mundo dos projetos de aprendizagem. É aí que entra este 
guia, Designer Instrucional - Como Começar a Atuar.  

Feito especialmente para você que acabou de sair do curso e 
está começando sua carreira ou para você, um profissional 
experiente da força de trabalho que caiu "acidentalmente" no 
treinamento e que procura aprimorar suas habilidades. Este 
e-book fornecerá uma visão geral do que você precisa saber 
para começar a atuar como profissional neste mercado. 

Cada seção destaca vários recursos dos arquivos, com 
curadoria do IDI e alguns especialistas da nossa comunidade. 
Na maioria dos casos, você encontrará todo o conteúdo 
coletado neste único volume, com algumas exceções em que 
incluímos link disponível para acesso às indicações de 
material externo. 

Quaisquer que sejam suas experiências e objetivos, 
convidamos você a usar este e-book para mergulhar no 
mundo do Design Instrucional. Obrigado por fazer parte da 
nossa comunidade. 



CAPÍTULO 1 

ECOSSISTEMAS DE APRENDIZAGEM E 
DESEMPENHO 

 

Um ecossistema de aprendizado e desempenho é uma 
comunidade de pessoas em conjunto com os processos, 
informações e tecnologia de seu ambiente, interagindo 

como um sistema de apoio ao desenvolvimento." 

A crescente complexidade do mundo em que vivemos e 
trabalhamos exige que sejamos mais sofisticados na maneira 
como aprendemos. Devemos estar melhor preparados para 
aprender sob demanda, com o mínimo de interrupção no 
nosso fluxo de trabalho e produtividade. Com esse objetivo 
em mente, é cada vez mais crítico que os recursos que 
colocamos em prática para nos ajudar a aprender - e, 
finalmente, a executar - sejam tão diretos, eficazes e 
disponíveis instantaneamente quanto possível. 

Para conseguir isso, precisamos nos afastar das soluções 
individuais e isoladas, para um ecossistema composto por 
opções de aprendizado e desempenho multifacetadas que 
aprimoram os ambientes nos quais trabalhamos e 
aprendemos. 



Explore os ecossistemas de aprendizado e desempenho a 
partir de perspectivas conceituais, tecnológicas, culturais e 
gerenciais e analise como essa nova estrutura impactará 
dramaticamente as maneiras pelas quais as pessoas 
aprendem e trabalham. Estabeleça uma base para discussões, 
experimentações e inovações adicionais em novas maneiras 
de aproveitar tudo o que sabemos sobre o aprendizado para 
melhorar o desempenho da força de trabalho. 

 

"O todo é maior que a soma de suas partes.” 
Aristóteles 

A crescente complexidade do mundo em que vivemos e 
trabalhamos, combinada com a explosão na quantidade de 
conhecimento que precisamos para ter sucesso, exige que 
sejamos mais sofisticados na maneira como aprendemos. 

Devemos estar melhor preparados para aprender sob 
demanda, com o mínimo de interrupção no nosso fluxo de 
trabalho e produtividade. Com esse objetivo em mente, é 
cada vez mais crítico que os recursos colocados em prática 
para nos ajudar a aprender - e, em última análise, a executar 
sejam o mais direto, eficaz e instantaneamente disponível 
possível. 

Para conseguir isso, precisamos nos afastar das soluções 
individuais, isoladas e isoladas, para um ecossistema 
composto por opções de aprendizado e desempenho 
multifacetadas que aprimoram os ambientes nos quais 
trabalhamos e aprendemos. 



Definimos um ecossistema de aprendizado e desempenho 
como aprimorando a eficácia individual e organizacional, 
conectando pessoas e apoiando-as com uma ampla variedade 
de conteúdos, processos e tecnologias para impulsionar o 
desempenho. 

Embora essa estrutura seja nova, ela deriva de anteriores, 
bem pensadas de elaborar conceitos, incluindo, entre outros, 
aprendizado misto, tecnologia de desempenho humano e 
aprendizado informal. Ele reúne seis componentes principais 
que ajudam as pessoas a aprender e ter um melhor 
desempenho: gerenciamento de talentos, suporte a 
desempenho, gerenciamento de conhecimento, acesso a 
especialistas, redes sociais e colaboração e aprendizado 
estruturado. Estes não são gravados em pedra. Esperamos 
que esses componentes evoluam e novos surjam com o 
tempo. 

Apesar do nome, um ecossistema de aprendizado e 
desempenho é mais flexível e adaptável do que os “sistemas” 
típicos. Ele pode ser aplicado de maneiras criativas e 
dinâmicas, moldado de uma maneira para abordar um 
conjunto específico de problemas e oportunidades de 
desempenho e remodelado para enfrentar novos desafios. Ele 
nos fornece uma maneira de organizar a crescente 
complexidade do que fazemos, sem nos prender a uma 
metodologia passo a passo específica. 

Os ecossistemas de aprendizado e desempenho a partir de 
perspectivas conceituais, tecnológicas, culturais e gerenciais e 
analisa como essa nova estrutura impactará dramaticamente 
as maneiras pelas quais as pessoas aprendem e trabalham. 



Estabeleça bases para novas discussões, experimentações e 
inovações em novas maneiras de aproveitar tudo o que 
sabemos sobre o aprendizado para melhorar o desempenho 
da força de trabalho. Não há espaço suficiente para se 
aprofundar nas complexidades de cada uma das muitas 
soluções possíveis no ecossistema, ou descrever 
detalhadamente seus processos e tecnologias subjacentes. 
Pressupõe que o leitor esteja familiarizado ou quando não 
procure em nosso blog material o suficiente com essas 
abordagens, termos e conceitos para dar um salto ao 
pensamento do ecossistema, ou pode acessar informações 
adicionais, se necessário. 

ECOSSISTEMAS DE TREINAMENTO & 
DESENVOLVIMENTO (T&D) 

 

"O núcleo do conceito de ecossistema de T&D é ter as 
ferramentas necessárias para atuar no momento e se 

desenvolver ao longo do tempo." 

Trata-se de executar o que é conhecido e lidar com o 
desconhecido à medida que aborda a situação de trabalhar 
com os outros, realizando e aprendendo juntos. Queremos 
recursos onde e quando precisamos deles, dissociando a 
tecnologia da área de trabalho e atendendo a uma variedade 
de necessidades.  



Para tanto é necessário ter auxílio no trabalho quando 
executamos tarefas específicas para remover muitos ou a 
maioria dos erros inerentes à nossa arquitetura cognitiva. 
Listas de verificação, tabelas de pesquisas para vídeos, 
mapeamento de decisão e similares são mais eficientes e 
eficazes que o treinamento, principalmente quando as coisas 
são arbitrárias, extensas, complexas, exclusivas ou mudam 
rapidamente. E essas situações estão aumentando!  

O fornecimento antecipado de aprendizado não 
desapareceu, é claro, mas agora reconhecemos que o quadro 
é complexo. Por exemplo: precisamos de abordagens 
diferentes para preparar as pessoas para coisas que ocorrem 
com frequência e com pouca frequência. Podemos tirar 
proveito das oportunidades de desempenho e transformá-las 
em experiências de aprendizado com a entrega oportuna de 
conteúdo. 

Para situações imprevistas - como a necessidade de inovar, 
resolver problemas ou solucionar problemas, vamos precisar 
colaborar com outras pessoas. Vamos precisar de ferramentas 
para representação e reflexão. O resultado provavelmente 
será melhor ao incorporarmos habilidades complementares e 
abordagens diversas, por isso queremos facilitar isso. 

Além de disponibilizar onipresentemente esses recursos 
por meio do celular, temos outra possibilidade. A capacidade 
de rastrear a localização, tempo e outros detalhes contextuais 
significa que podemos começar a entregar ou personalizar as 
coisas de forma proativa, não apenas genericamente. 



Entregar a coisa certa para a pessoa certa, no momento certo, 
da maneira certa, está à disposição. 

A tecnologia digital, que é a aprendizagem em sentido 
amplo, torna isso possível. Quando somos experts sobre o que 
é possível e como trabalhamos melhor, podemos reunir um 
conjunto completo de recursos e disponibilizá-los não apenas 
sob demanda, mas de forma oportuna. Podemos alinhar 
portais a indivíduos e fornecer suporte contextualmente 
relevante. Também podemos instrumentar essas soluções 
para nos fornecer dados valiosos. 

O esforço para fazer isso requer uma mentalidade 
holística. Precisamos nos preocupar com desempenho, não 
apenas com o aprendizado. Precisamos nos preocupar em 
atender às necessidades de aprendizado informais e formais. 
Precisamos pensar em facilitar, não apenas em entregar. Fazer 
tudo isso é mais do que apenas uma perspectiva diferente. É 
um papel diferente na organização, mas valioso. E embora o 
custo para fazer mais possa parecer esmagador, também se 
trata de trabalhar com mais inteligência; passar dos cursos 
para os recursos, pensar na curadoria sobre a criação e 
trabalhar com o princípio da assistência mínima (as pessoas 
não querem tudo - apenas o suficiente para ter sucesso e 
seguir em frente). 

Sugiro que isso seja possível e desejável. Você está 
mudando da entrega do curso para o fornecedor da solução e 
passando de um centro de custos para um gerador de valor. 
Envolve uma perspectiva maior sobre a medição. Comece a 
pensar em suíte completa. Sua organização precisa disso, e 
você está melhor preparado para entregar. Você está pronto? 



ECOSSISTEMAS DE APRENDIZAGEM: 
LIÇÕES PRÁTICAS EM DESIGN E 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

À medida que nossa compreensão de aprendizado e 
desenvolvimento melhora, devemos continuar a explorar o 
sistema em que operamos. Nosso espaço de aprendizado vai 
muito além de apenas um LMS; existem vários elementos que 
influenciamos e impactamos. Podemos ser muito mais 
eficazes se examinarmos cada elemento para determinar sua 
saúde e seu potencial de melhoria. 

Explore uma visão mais sistêmica dos ecossistemas de 
aprendizagem que levará em consideração as possibilidades 
fora do nosso escopo tradicional. Participe de discussões 
abertas sobre suas próprias experiências relacionadas aos 
ecossistemas de aprendizagem. Você deve dominar com uma 
melhor compreensão todo o escopo de possibilidades de todo 
o sistema no qual você opera. Domine: 

• A definição de um ecossistema de aprendizado 
• Os elementos de um ecossistema de aprendizado 
• Como explorar essas áreas 
• Socialize outras pessoas sobre os ecossistemas de 

aprendizagem 
  



Este ano está provando ser o ano do ecossistema de 
aprendizado. Pesquise mais sobre gestão e colaboração do 
conhecimento, aprimoramento do design de aprendizado on-
line, experimentação prática e maturidade de tecnologias de 
aprendizado on-line e, principalmente sobre as habilidades 
associadas.  

A criação de um ecossistema de aprendizado bem-
sucedido exige uma visão profunda dos principais fatores de 
negócios de uma organização e métricas; envolvimento 
efetivo das partes interessadas; compreensão da atual 
infraestrutura de tecnologia; e as habil idades e 
conhecimentos apropriados dos responsáveis pela definição, 
design e manutenção do ecossistema. 

Pesquise sobre como ocorre a criação de um ecossistema 
de aprendizado na prática. Use abordagem do ecossistema de 
aprendizado para desenvolver uma universidade corporativa 
abrangente que agrega e organiza os melhores recursos 
formais de aprendizado em toda a empresa e promove o 
aprendizado informal para criar uma organização de 
aprendizado verdadeiramente global.  

Como não há uma abordagem única para esses 
ecossistemas, você também deve saber identificar os aspectos 
mais importantes do ecossistema para sua organização e, 
usando as estruturas fornecidas para a análise de negócios e 
o design de ecossistemas, de forma a ajustar sua abordagem 
em conformidade. 



CAPÍTULO 2 

APRENDIZAGEM DIGITAL 
CORPORATIVA 

 

"A aprendizagem digital é um novo paradigma, uma 
abertura para adaptar a aquisição de habilidades 

corporativas e o suporte ao desempenho às 
necessidades, objetivos e comportamentos dos alunos 

modernos." 

Há um novo termo que está surgindo em nosso setor 
recentemente: Aprendizado Digital.  

Embora essa frase esteja em uso no espaço acadêmico há 
vários anos, ela também parece estar ganhando espaço no 
treinamento corporativo. Mas o que é o aprendizado digital 
corporativo? Como essa frase é diferente de qualquer um dos 
outros rótulos que usamos para descrever o trabalho que os 
profissionais de treinamento e desenvolvimento fazem todos 
os dias? 

Penso que a resposta a essa pergunta levará algum tempo 
para surgir através de conversas em nosso setor nos próximos 



anos. Enquanto o espaço acadêmico explora o conceito de 
aprendizado digital há vários anos, ainda não existe uma 
definição clara do que a frase significa. 

O que eu gostaria de fazer aqui é compartilhar como vejo 
a definição de Aprendizado Digital Corporativo emergente e 
por que acho que a frase representa uma mudança no 
trabalho que o treinamento e o desenvolvimento farão no 
futuro. 

O que é o aprendizado digital corporativo? 

Para entender o conceito de aprendizado digital 
corporativo, acho importante explorar cada palavra 
individual dentro do contexto da própria frase. Também vou 
explorá-los em ordem inversa, porque acredito que a ordem 
ajude o contexto de uma palavra a construir a próxima para 
moldar a definição geral. 

O aprendizado digital corporativo concentra-se nas 
atividades de aprendizagem em si, e não nas atividades 
relacionadas à criação de recursos de aprendizagem. 

Aprendizagem é um termo que damos muito em nosso 
setor. Usamos a frase como o próprio título que 
frequentemente associamos ao nosso trabalho - o de um 
Profissional de Aprendizado. Na prática real, porém, o que 
fazemos não é construir aprendizado; está construindo 
recursos e programas - geralmente na forma de treinamento - 
que proporcionam às pessoas a oportunidade de aprender. 
Essa é uma distinção importante, pois analisamos a palavra 



aprendizado no contexto da frase Aprendizado Digital 
Corporativo. 

Deixe-me ser claro. Fazemos um trabalho incrível em 
treinamento e desenvolvimento, e os recursos que 
construímos ajudam pessoas e organizações há décadas.  

Criamos cursos, programas e recursos há décadas por 
causa de um paradigma simples: se as pessoas em uma 
organização precisavam aprender a fazer alguma coisa, 
precisamos criar o conteúdo e a estrutura através da qual eles 
poderiam desenvolver essa habilidade.  

As pessoas não tinham a capacidade de preencher a 
lacuna de habilidades por conta própria. Eles não apenas 
precisavam de alguém para fornecer a solução para eles, 
como também havia uma expectativa. 

As pessoas em nossa indústria geralmente descrevem essa 
mudança de paradigma como uma mudança para o 
"aprendizado autodirigido", mas isso é de várias maneiras o 
jargão da indústria. Não há uma mudança consciente entre os 
indivíduos em direção à aprendizagem autodirigida; o que 
existe é uma mudança cultural no comportamento, à medida 
que as pessoas percebem que podem encontrar respostas por 
conta própria.  

Essa mudança de comportamento está mudando cada vez 
mais as expectativas das pessoas, de "Eu preciso que você 
resolva esse problema para mim" para "Eu posso resolver esse 
problema por mim". É essa mudança que é no coração do que 



chamamos de aprendizado autodirigido, e está sendo ativado 
pela tecnologia. 

O aprendizado digital corporativo analisa todas as 
maneiras pelas quais interagimos em um ambiente digital 
conectado como a infraestrutura que impulsiona o 
aprendizado auto-direcionado. 

Existe um paradigma social que não existia apenas alguns 
anos atrás, mas que é quase onipresente hoje. 

Você está conversando com amigos ou familiares e uma 
pergunta é feita ao grupo. Após uma breve pausa, torna-se 
aparente que ninguém na conversa sabe a resposta. Quando 
isso acontece, inevitavelmente alguém do grupo pega seu 
smartphone para procurar a resposta. 

Esse cenário é tão comum hoje em dia que muitos de 
vocês provavelmente ouviram uma voz em sua cabeça 
dizendo "Vou pesquisar no Google" enquanto você lê. 

A convergência de novas tecnologias que nos permitiram 
explorar o mundo ilimitado de dados fornecidos pela Internet 
a qualquer momento, onde quer que estejamos, mudou 
fundamentalmente a maneira como interagimos com as 
informações ... e entre si. É esse ambiente digital conectado 
que forma a infraestrutura que impulsiona o aprendizado 
autodirecionado. 

Embora o ambiente seja frequentemente uma amálgama 
de recursos diferentes - aplicativos, portais, sites da Internet e 
muito mais - que as pessoas recorrem no momento para 



resolver um problema, novas tecnologias projetadas desde o 
início para apoiar essa nova maneira como as pessoas estão 
aprendendo naturalmente são: emergente. Essas tecnologias 
emergentes nos permitem fazer duas coisas importantes. 

Primeiro, existem tecnologias que nos permitem rastrear 
todos os diferentes tipos de atividades nas quais participamos 
todos os dias e - mais importante - analisá-las no contexto de 
aprendizado e desempenho.  

Segundo, há novos serviços construídos com o 
aprendizado autodirigido em mente, que possibilitam esse 
comportamento natural de solução de problemas e, ao 
mesmo tempo, permitem que as organizações estruturem as 
oportunidades de aprendizado de uma maneira vinculada aos 
objetivos organizacionais. 

São essas duas palavras finais - objetivos organizacionais - 
que nos levam à última palavra que quero abordar na frase 
Aprendizado Digital Corporativo. 

Os problemas que as pessoas precisam resolver em seu 
trabalho não são os mesmos que eles exploram em suas vidas 
pessoais. Esses problemas estão ligados a tarefas relacionadas 
ao trabalho e objetivos organizacionais, que alteram a 
aparência da aprendizagem digital em um contexto 
corporativo ou organizacional. 

Quando você começou a ler este artigo, pode ter se 
perguntado por que adiciono a palavra corporativa como um 
qualificador ao aprendizado digital. Afinal, aprendizado 
digital é aprendizado digital, certo? 



Como o aprendizado cognitivamente funciona em nosso 
cérebro pode ser o mesmo, mas o objetivo e o ambiente em 
que o aprendizado está ocorrendo são muito diferentes, e 
esse contexto molda grande parte da definição de como o 
aprendizado digital se parece em ação. 

Em ambientes acadêmicos, o aprendizado geralmente 
envolve o desenvolvimento da compreensão. Os objetivos de 
um programa acadêmico são desenvolver conhecimentos, 
habilidades e atributos relacionados a um tópico, que 
coletivamente levam a um entendimento geral. 

No aprendizado organizacional, os objetivos são 
diferentes. As organizações não se preocupam com o 
entendimento, pelo menos não no sentido literal. Eles se 
preocupam com o que os funcionários fazem. 

Você pode ler isso e pensar: “Não é minha organização. 
Nós valorizamos o aprendizado aqui. ” Talvez seja o caso. 
Mas todo líder sênior que genuinamente diz "Valorizamos o 
aprendizado em nossa organização ..." também está dizendo 
outra coisa, mesmo que não fale em voz alta - "... porque 
acreditamos que uma cultura de aprendizado levará a 
melhores desempenho organizacional. ” 

O comportamento de solução de problemas que descrevi 
anteriormente ainda se aplica às pessoas nas organizações; 
eles estão apenas aplicando esses novos comportamentos no 
contexto de seu trabalho. Da mesma forma, os esforços dos 
profissionais de treinamento e aprendizado organizacional 
estão ligados aos objetivos da organização e às métricas 
usadas para medir o desempenho em relação a esses 



objetivos. Esse contexto influencia fortemente como a 
aprendizagem digital é definida no ambiente corporativo ou 
organizacional. 

Embora o termo Aprendizado Digital possa estar 
emergindo como uma palavra da moda em nosso setor, acho 
que as tendências que o impulsionam estão aqui a longo 
prazo. O número de tecnologias que dão suporte à 
infraestrutura de aprendizado digital continua a se expandir, 
o que só funcionará para reforçar e normalizar a mudança 
nos comportamentos humanos que estão moldando essa 
mudança. 

As pessoas no ensino fundamental e médio já estão 
explorando essa nova maneira de aprender, e o surgimento 
da tendência no setor de aprendizado corporativo e 
organizacional continua a crescer. Os profissionais de 
treinamento e aprendizado precisarão se adaptar a essas 
mudanças de comportamento e, ao mesmo tempo, vincular a 
mudança para o aprendizado autodirigido aos objetivos 
organizacionais. 

A descrição que compartilhei não é de forma alguma uma 
definição final. É simplesmente a estrutura que vejo 
emergindo em torno do conceito. As discussões que nosso 
setor terá sobre o assunto nos próximos meses e anos não 
apenas trarão clareza a esse conceito, mas também ajudarão 
a fornecer ferramentas e estratégias para nos ajudar a 
aproveitar o potencial dessa mudança.   



RAZÕES PARA O T&D ATENTAR À 
APRENDIZAGEM DIGITAL 

 

 Com uma abundância de recursos ricos literalmente na 
ponta dos dedos, os alunos de hoje estão usando a tecnologia 
para encontrar suas próprias respostas às perguntas no local 
de trabalho. Espera-se uma mudança sem precedentes no 
comportamento humano transformar radicalmente o atual 
paradigma de treinamento corporativo. Os executivos de P&D 
precisam estar preparados para as ramificações que o 
aprendizado digital trará. 

A. O aprendizado digital chegou para ficar 

Pode ser tentador descartar o aprendizado digital como 
uma palavra da moda ou tendência passageira; no entanto, 
especialistas afirmam que o aprendizado digital chegou para 
ficar. Além disso, eles prevêem que isso impactará 
significativamente o setor de T&D. 

"No momento, estamos nos estágios iniciais de uma 
grande interrupção", as tecnologias que suportam o 
aprendizado digital estão se expandindo e os fornecedores 
estão "focando no desenvolvimento de plataformas de 
aprendizado de vídeo mais parecidas com o YouTube do que 
com um catálogo de cursos educacionais". 



Aconselhamos os executivos de T&D a se educarem sobre 
o aprendizado digital, porque inevitavelmente se tornará 
parte de sua estratégia geral. "Mesmo que seu departamento 
de treinamento não esteja buscando proativamente mudar 
para essa mudança no comportamento humano no momento, 
sua organização acabará sendo impactada", diz ele. 

B. Fornecimento de conteúdos 

A questão que precisamos explorar do ponto de vista 
executivo é: como é o aprendizado e o desenvolvimento 
quando percebemos e aceitamos que não estamos mais 
controlando a conversa? No passado, o T&D assumia a 
responsabilidade de fornecer os recursos os alunos podem 
precisar, geralmente alojando-o no sistema de gerenciamento 
de aprendizado corporativo (LMS). Os trabalhadores de hoje 
podem cuidar de si mesmos. Em muitos casos, eles estão 
evitando o LMS, optando por usar ferramentas digitais como 
Google e YouTube para encontrar respostas imediatas para 
suas perguntas. 

À luz dessa mudança de paradigma, o T&D deve 
redesenhar o treinamento para ser simples, acessível e 
centrado nos funcionários. “Assim como usamos aplicativos 
como Uber para localizar uma carona ou como UberEats para 
pedir comida, precisamos de suporte de aprendizado e 
informações para ser tão fácil e intuitivo de usar. 

No passado, os funcionários participavam de longos 
workshops ministrados por instrutores ou cursos de 
treinamento on-line; no entanto, os trabalhadores ocupados 
de hoje nem sempre têm tempo para isso. Em vez de produzir 



'cursos' de duas a três horas que exigem virar a página e 
vídeo ou animação lenta, precisamos oferecer 'aprendizado 
sob demanda' e conteúdo recomendado, conforme 
necessário. Como? Com a implementação das práticas de 
design de experiências de aprendizagem. 

C. A auto-aprendizagem tem mérito 

Essa mudança nova e fundamental na maneira como a 
força de trabalho de hoje está aprendendo tem ramificações 
de longo alcance para a pesquisa e desenvolvimento, que 
devem aceitar e abraçar o fato de que há um valor inerente à 
auto-aprendizagem. 

No momento, estamos em um ambiente em que, se você 
não aprendeu com o departamento de treinamento, isso 
realmente não conta, até certo ponto. Isso vai mudar. Vamos 
começar a reconhecer que o que as pessoas estão fazendo 
fora dos muros do departamento de treinamento conta. A 
questão é: como reconhecemos e damos peso a isso? E como 
a alavancamos como organização?  

O mundo acadêmico vê o aprendizado puro como uma 
maneira de expandir a base de conhecimento. Ressaltamos 
que, no mundo corporativo, o aprendizado é aceito porque é 
uma oportunidade para melhorar o desempenho. 

A verdade é que muito poucas organizações alocam 
recursos para o benefício de apenas aprender. Eles alocam 
recursos se isso ajudar os funcionários a fazerem seus 
trabalhos melhor.  



Nesse novo paradigma, os executivos de T&D serão 
chamados a demonstrar que o aprendizado digital agrega 
valor intrínseco e pode ajudar a empresa a atingir seus 
objetivos organizacionais. 

D. O aprendizado digital alterará irrevogavelmente 
T&D 

O aprendizado digital promete alterar o setor de várias 
maneiras, e os líderes de T&D devem estar preparados para 
responder adequadamente. A personalização assumirá maior 
importância. Em vez de simplesmente distribuir o mesmo 
conteúdo de tamanho único para os trabalhadores, os 
departamentos de T&D precisarão fazer parceria com os 
funcionários para desenvolver jornadas de aprendizado 
personalizadas. Rastrear e medir efetivamente isso exigirá 
novos processos e tecnologias de pensamento. 

Descreve como a aprendizagem digital mudará a maneira 
como o T&D avalia a competência. Podemos ver 
trabalhadores dizendo: 'Eu já aprendi isso, por isso não 
preciso fazer esse curso formal de treinamento.'  Isso mudará 
a discussão do ‘Eu vou fazer um teste no material que você 
passou no meu curso" para "Eu vou fazer um teste que 
verifique sua competência porque você pode ter aprendido 
isso em outro lugar..” 

Os departamentos de T&D podem seguir uma direção 
semelhante à dos crachás digitais, que demonstram 
competência em tópicos específicos. Os trabalhadores podem 
ganhar um selo participando de aulas no estilo Lynda.com ou 
Coursera, lendo blogs de especialistas do setor, comentando 



postagens de colegas de trabalho em sites de comunicação 
interna ou assistindo a vídeos relevantes no YouTube. Essas 
iniciativas, quando combinadas com uma transcrição que 
documenta o treinamento oficial do LMS, geram uma 
imagem mais robusta do conjunto de habilidades do aluno e 
podem realmente seguir o funcionário ao longo de sua 
carreira. 

Admite-se que a tecnologia para rastrear efetivamente o 
aprendizado digital ainda não foi totalmente concretizada. 
Existe uma infraestrutura que pode rastrear muito disso, 
sendo o xAPI e o LRS (registros de aprendizado) os mais 
visíveis. Eles podem formar a base de como podemos rastrear 
todas essas atividades e compreendê-las. Mas há bastante 
coisa ainda que se refere ao aprendizado digital que não 
pode-se dizer, no momento, porque ainda não existe 
conscientização para conceber esse tipo de estrutura das 
organizações ainda. 

O que está claro é que o LMS tradicional pode não ser 
criado para a tarefa. Grandes empresas estão confinando seus 
LMSs ao gerenciamento de conformidade e treinamento 
formal, enquanto desenvolvem novas infra-estruturas para 
acompanhar o aprendizado digital. 

Uma das chaves do aprendizado digital é a construção de 
uma nova arquitetura de aprendizado. Isso significa usar o 
LMS como um 'player', mas não o 'centro', e olhar para uma 
variedade de novas ferramentas e sistemas para reunir 
conteúdo.   



No futuro, um número crescente de empresas desviará o 
investimento em pesquisa e desenvolvimento de compras de 
capital caras (como sistemas de gerenciamento de 
aprendizado e conteúdos massantes) para modelos de 
"pagamento por uso" que fornecerão maior flexibilidade à 
medida que o mercado muda. 

E. A necessidade de criação de novas habilidades 

Formadores tradicionais, designers instrucionais e 
desenvolvedores preocupados que o aprendizado digital 
possa usurpar seus empregos, não precisa se preocupar. Os 
especialistas prevêem que o aprendizado digital criará novas 
funções para os funcionários, especialmente aqueles com 
aptidão para rastrear e medir o aprendizado. 

Um número crescente de organizações por aí tem 
curadores-chefe do conhecimento. Prevejo que veremos mais 
disso ”, diz Kelly. "Também vejo novas funções técnicas 
emergentes, especialmente para quem entende de codificação 
e pode conseguir que sistemas diferentes conversem entre si. 

Girar os funcionários para atender às novas necessidades 
de pessoal é apenas uma das muitas decisões que os 
executivos de T&D enfrentarão, pois o aprendizado digital 
permeia o local de trabalho. A explosão do aprendizado 
digital promete perturbar radicalmente o setor, e os líderes de 
L&D devem estar preparados e prontos para o desafio. Não 
estou dizendo que isso será fácil. São necessárias muitas 
novas tecnologias e abordagens, mas é claramente para onde 
as coisas estão indo. 



CAPÍTULO 3 

FORMAS E FORMATOS DE 
APRENDIZAGEM 

 

"Agora, o e-learning se expandiu. Abrange formatos e 
ferramentas, permitindo que os designers selecionem 
as melhores metodologias para o projeto em questão. 
Mesmo quando os designers criam cursos em sala de 

aula, eles frequentemente os complementam com 
ativos digitais." 

Aprendizado misto ou híbrido (semipresencial) é o termo 
usado para descrever o método instrucional que envolve 
tanto a instrução presencial no estilo da sala de aula quanto o 
uso de métodos on-line. É também chamado aprendizado 
híbrido ou modo misto. Um currículo misto pode incluir: 

• uma variedade de métodos instrucionais, desde 
palestras tradicionais e práticas guiadas até aprendizagem 
baseada em problemas e outras abordagens, como jogos, 
estudos de caso, simulações e grupos de discussão; 



• vários métodos de entrega, dentro ou fora da sala de 
aula física, como vídeos, eBooks, sala de aula virtual síncrona 
e eLearning assíncrono (de ritmo próprio ou autoguiado); e / 
ou 

• uma mistura de métodos de moderação e facilitação, 
incluindo liderados por instrutor, ponto a ponto, colaboração 
e assim por diante. 

Para organizações que ainda não incorporaram o 
eLearning ou Aprendizagem online em sua estratégia de 
aprendizado empresarial, faz sentido iniciar a transição 
transferindo para o formato on-line uma pequena parte do 
treinamento tradicional em sala de aula e criando um 
currículo misto. Justifico: o aprendizado combinado pode 
trazer muitos benefícios para a organização, para os gerentes 
de T&D e para os funcionários. Nada que você já não tenha 
ouvido falar. 

• Pode integrar-se perfeitamente aos objetivos de negócios 
da organização, colmatar as lacunas de habilidades e 
conhecimentos dos funcionários, complementando as 
práticas de treinamento existentes com recursos adicionais. 

• Pode resolver o problema do espaço limitado na sala de 
aula e oferecer oportunidades de aprendizado aos 
funcionários que, de outra forma, não tiveram 
oportunidades de crescimento e desenvolvimento 
profissional. 

• Os cursos on-line que oferecem conteúdo básico sobre 
um assunto fazem melhor uso do valioso tempo do 
instrutor e dos funcionários; posteriormente, um 



especialista, facilitador ou instrutor no assunto em sala de 
aula pode ajudar os funcionários a desenvolver uma 
compreensão mais profunda do assunto. 

• A aprendizagem combinada permite que os membros da 
equipe de T&D se familiarizem com o eLearning e adaptem 
suas técnicas de desenvolvimento de cursos ao contexto on-
line. Também lhes oferece oportunidades de inovação na 
instrução. 

• Um método mais dinâmico de transferência de 
conhecimento, que inclui uma combinação de aprendizado 
on-line, presencial e colaborativo, faz um trabalho melhor ao 
envolver os funcionários. 

Como começar? 

Existem muitas maneiras de combinar cursos e currículos. 
Até certo ponto, a melhor maneira de começar dependerá do 
curso, do público-alvo, do tempo disponível e dos resultados 
esperados de aprendizado. No entanto, supondo que você 
tenha um calendário e um programa de treinamento 
existentes, você pode complementá-lo com opções de 
aprendizado combinado das seguintes maneiras.Coloque 
cursos introdutórios on-line: desenvolva conteúdo básico ou 
introdutório sobre um assunto em módulos on-line.  

Por exemplo, se novos funcionários tiverem que se 
orientar ou integrar, eles podem concluir primeiro cursos on-
line que oferecem uma visão geral da organização e todos os 
aspectos essenciais que realmente não precisam usar o 
recurso de um gerente de RH. Em seguida, a interação face a 



face fornece mais conhecimento de valor agregado e uma 
oportunidade para esclarecer dúvidas ou perguntas que os 
funcionários possam ter como resultado do conteúdo do 
curso on-line. 

Crie conteúdo pré-sala de aula: estudos de caso ou 
problemas dão aos funcionários situações para pensar antes 
de irem para uma sessão em sala de aula. A interação na sala 
de aula pode se concentrar em possíveis maneiras de resolver 
o problema.  

Por exemplo, o estudo de caso pode ser sobre os objetivos 
do cliente para um vendedor, e os funcionários podem 
discutir suas idéias sobre como alcançá-los. Durante a 
interação na sala de aula, os participantes não apenas 
conhecerão as idéias mantidas pelo especialista ou instrutor 
do assunto, mas também conhecerão as idéias mantidas pelos 
colegas.  

A aprendizagem ponto a ponto pode aumentar o valor da 
aprendizagem.Configure uma plataforma colaborativa: 
sabemos que a interação na sala de aula pode limitar o ganho 
de conhecimento. Às vezes, o ganho é apenas teórico. 

Quando os funcionários colocam a teoria em prática, eles 
podem enfrentar obstáculos ou bloqueios de estradas e eles 
podem ou não ter alguém para ajudá-los. Ter um espaço 
virtual no qual se envolver e interagir entre si os ajudará a 
compartilhar suas experiências, oferecer sugestões e aprender 
um com o outro.  



O instrutor ou outros especialistas podem ser 
moderadores, facilitadores ou até participantes ativos do 
grupo. Poste avaliações on-line: Outra maneira simples de 
iniciar o aprendizado combinado é acompanhar o 
treinamento em sala de aula com avaliações on-line. Podemos 
testar a compreensão e o resultado do treinamento em sala 
de aula com avaliações on-line sumativas que podem estar no 
formato simples de múltipla escolha ou em um formato de 
gamificação mais sofisticado. 

Auxílios digitais: os funcionários de hoje estão 
acostumados a acessar informações instantaneamente 
quando necessário, usando seus dispositivos móveis ou 
tablets. A hospedagem de auxiliares de trabalho na forma de 
vídeos, podcasts e eBooks on-line os disponibiliza aos 
funcionários, conforme necessário. É importante fazer com 
que estes recursos acessíveis através de vários dispositivos e 
identificá-los de forma eficaz para acesso fácil e rápido. 

Em resumo, o design das opções de aprendizado misto 
deve torná-las parte de um currículo de treinamento 
integrado com uma estrutura planejada de fluxo de trabalho. 
Significa alinhar todos os recursos on-line, seja um módulo 
de eLearning, e-book, vídeo, podcast ou uma avaliação para 
um determinado curso e currículo da sala de aula e integrá-
los como unidades únicas a um fluxo de trabalho planejado.  

Quando você faz isso, os funcionários que se inscreveram 
em um curso entendem claramente que fazem um curso on-
line antes de participar de uma sessão em sala de aula e, em 
seguida, fazem uma avaliação on-line. Eles também sabem 
quais recursos online utilizar quando precisam de ajuda 



durante o curso de seus trabalhos. Se feito dessa maneira, é 
muito mais provável que você obtenha melhores resultados 
de aprendizado. 



CAPÍTULO 4 

CURADORIA DE CONTEÚDOS         
PARA E-LEARNING 

 

"A curadoria de conteúdos nada mais é que organizar, 
editar e trazer ordem ao caos. Como isso se aplica ao 

conteúdo on-line do eLearning?  Essa competência 
também deverá ser dominada se quiseres atuar como 

Designer Instrucional.   

Sabemos que a internet tá cheia de material, um vasto 
repertório de conteúdos. A curadoria de conteúdo tem como 
objetivo filtrar o conteúdo valioso e apresentá-lo aos alunos 
de maneira significativa. Em outras palavras, a curadoria está 
filtrando as informações que você, sua organização ou seus 
alunos precisam para alcançar um objetivo específico. Esse 
também é seu papel.  

A curadoria de conteúdo também pode significar, no 
sentido da palavra "curador de museus", tendendo a uma 
coleção de itens de conteúdo para garantir que ela 



permaneça relevante e atual. O que isso significa depende 
especificamente da sua organização, público e objetivos. 

A Internet representa tanto uma sobrecarga de 
informações quanto uma falha no filtro. Quando a impressora 
foi inventada, os editores eram os responsáveis pela 
filtragem. Se eles publicassem livros que não vendiam, eles 
pagavam o custo. Esse custo quase desapareceu; qualquer 
pessoa pode publicar informações praticamente sem nenhum 
custo. Porém é aí que mora o maior problemas dos designers 
instrucionais - a Internet possui uma grande quantidade de 
conteúdo impreciso, inadequado (para as suas necessidades), 
irrelevante ou simplesmente ruim. Ele também tem muitas 
jóias de informação; o truque é encontrá-los entre a massa de 
conteúdo. 

Como a curadoria se aplica ao eLearning? Concentre-se 
em encontrar esse material de excelência. 

Para sermos curadores e designers instrucionais eficazes 
precisamos descobrir onde as informações estão sendo 
compartilhadas em nossas organizações e aproveitar ao 
máximo essas informações. A curadoria é menos sobre a 
quantidade de recursos e muito mais sobre a qualidade dos 
recursos. 

Em um contexto de eLearning, a curadoria pode incluir: 

• Conectar os alunos aos recursos educacionais e de 
treinamento existentes, dentro e fora da organização, e 
filtrar os recursos irrelevantes, imprecisos ou de baixa 
qualidade; 



• Facilitar o compartilhamento de recursos, onde 
profissionais e aprendizes encontram recursos e constroem 
“bibliotecas” de referência - que podem ser tão simples 
quanto uma página da web comunitária - para compartilhar 
o que encontram com colegas de trabalho e colegas 
aprendizes; 

• Criar e compartilhar redes de funcionários interessados e 
aprender sobre os mesmos tópicos; 

• Identificar tendências - em tópicos discutidos e 
informações ou treinamentos procurados por membros de 
uma organização ou local de trabalho - e usar essas 
informações para curar oportunidades relevantes de 
aprendizado e compartilhar recursos pertinentes; 

• Combinar elementos de recursos ou conteúdo não 
relacionados para criar treinamento ou novo conteúdo que 
seja útil para os alunos de uma organização; 

• Agregar valor ao conteúdo - não apenas selecionando os 
recursos mais relevantes, mas também enriquecendo-os com 
comentários, idéias, sugestões ou até links para outros 
conteúdos. 

A curadoria de conteúdo pode render em tempo 
economizado e conhecimento compartilhado. Considere um 
exemplo de um funcionário lutando para dominar uma nova 
ferramenta. 



Se todos os membros de seu departamento ou equipe de 
projeto também estiverem aprendendo essa ferramenta, o 
gerente pode simplesmente designá-los para concluir um 
curso de treinamento on-line e considerar a tarefa realizada.  

À medida que cada funcionário começa a usar a 
ferramenta, encontra obstáculos, tem dúvidas e cria novas 
maneiras de usar a ferramenta ou novos atalhos para tarefas 
que todos os membros da equipe precisam executar.  

A seleção desse conhecimento no quadro de discussão da 
equipe ou na página de recursos permitiria aos membros da 
equipe responder às perguntas uns dos outros, compartilhar 
dicas, descartar artigos e treinamentos ineficientes ou inúteis 
e compartilhar como eles estão usando a ferramenta para seu 
projeto. Também pode contribuir para uma sensação mais 
forte de fazer parte de uma equipe. 



CAPÍTULO5 

MICROLEARNING OU MICRO-
CÁPSULAS DE CONTEÚDOS 

 

"O Microlearning é um chavão e conceito da moda mas 
alguns Designers Instrucionais não conseguem 

entender o que isso significa.”   

Usa-se o chavão microlearning para descrever experiências 
curtas e informais de aprendizado que os alunos consomem 
individualmente (em vez de aprender que ocorre em 
estruturas formais de cursos). E há os que vêem o ML como 
breves experiências que se somam a um programa planejado 
para atingir as metas declaradas de aprendizado - em outras 
palavras, seguir esse curso formal e dividi-lo em pequenas 
pepitas de aprendizado. 

Qualquer que seja a sua definição microlearning, atente à 
alguns aspectos: 

• As unidades de aprendizagem são pequenas, talvez com 
apenas alguns minutos de duração; 



• O microlearning pode ser entregue em plataformas 
móveis ou online (mas não precisam ser); 

• Cada unidade é focada estreitamente; 
• O formato pode variar - o micro-aprendizado pode 

ocorrer através de jogos, simulações, atividades, vídeo, 
leitura ... praticamente qualquer formato. 

Vantagens 

Uma clara vantagem do uso do microlearning pelos 
desenvolvedores e designers instrucionais é que eles podem 
produzir pequenas unidades mais rapidamente, e geralmente 
com menos custos, do que cursos mais profundos. Além 
disso, eles podem criar novos módulos mais facilmente - e 
atualizar os existentes mais rapidamente - do que os módulos 
de curso mais longos.  

Quando etiquetadas ou indexadas e localizadas em uma 
estrutura pesquisável - um LMS ou banco de dados, por 
exemplo - as unidades de microaprendizagem podem ser 
fáceis para os alunos acessarem no momento em que 
precisam das informações (facilitando e complementando 
uma abordagem de "treinamento just-in-time") . É adequado 
à maneira como muitos trabalhadores se acostumaram a 
adquirir conhecimento. 

Mas cuidado: em todo mundo é fã. O microlearning tem 
seus odiadores e entusiastas. Muitos criticam o foco na 
duração, na frequência e no fascínio da tecnologia, em vez do 
foco no conteúdo e nos resultados. Outros críticos afirmam 
que essa abordagem fragmenta o aprendizado, tornando mais 



difícil para os alunos sintetizar e aplicar o que aprendem aos 
objetivos de aprendizado a longo prazo.  

As unidades de microaprendizagem tendem a abranger 
um único objetivo de aprendizagem; portanto, investigar 
tópicos profundos ou complexos não é realmente viável em 
uma única experiência de microaprendizagem. 

No entanto, o microlearning é adequado para aprender 
que exige muita repetição, como o estudo de um novo idioma 
ou para introduzir ou atualizar o conhecimento dos 
procedimentos. Também joga bem com estratégias 
instrucionais que enfatizam a repetição espaçada e a prática 
distribuída, onde os alunos praticam uma etapa ou 
habilidade repetidamente antes de passar para a próxima.  

Os pequenos passos ou habilidades se transformam em um 
processo mais complexo, de modo que as unidades de 
microaprendizagem contribuem para o domínio de uma 
habilidade complexa. Se você não compreender essa regra 
em relação à este tipo de recurso de educação on-line pode 
começar a criar gosto. Este recurso é um dos mais utilizados 
pelo ramo corporativo e, certamente enquanto consultor você 
vai argumentar muito com o cliente sobre a necessidade ou 
não do uso deste elemento em futuros cursos que projetar. 



CAPÍTULO 6 

PERSPECTIVAS DA APRENDIZAGEM 
MÓVEL OU MOBILE LEARNING 

 

"Não estamos mais vivendo em um mundo móvel; 
estamos em um mundo apenas móvel." 

O aprendizado móvel (também conhecido como 
mLearning) é um tópico que continua crescendo e evoluindo 
a taxas surpreendentes. Não importa onde você está agora ou 
seu histórico na implementação apenas atente que mobile 
Learning nada tem a ver com microlearning. Explico. 
Concentramos esses recursos de aprendizado móvel em três 
recursos fundamentais que são essenciais para o sucesso de 
todos: 

• Ava l ia r como o mLearn ing pode benef i c ia r 
especificamente sua organização; 

• Planejar uma estratégia eficaz de mLearning que atenda 
às necessidades da sua organização; 



• Implementar práticas no desenvolvimento de conteúdo 
móvel que ajudam a evitar erros e obstáculos comuns; 

• Nao confundir mLearning com MicroLearning. 

Você, designer instrucional deve saber como obter os 
benefícios potenciais do mLearning. 

1. O que o mLearning pode fazer com outros tipos de 
eLearning? 

A maior vantagem do aprendizado móvel é que permite 
incorporar o conteúdo do aprendizado no ambiente. Ele 
também detalha as vantagens que as opções móveis têm 
sobre os materiais impressos tradicionais e as referências em 
papel 

Recomenda-se três estratégias para fazer a transição para 
o suporte ao desempenho móvel.  

2. Como podemos pensar estrategicamente sobre o 
mLearning? 

Além de garantir que sua ferramenta de criação ofereça 
suporte ao HTML5 e de garantir que você tenha uma política 
BYOD (traga seu próprio dispositivo) ou uma política de uso 
móvel, o que mais você precisa para estar pronto para 
implantar o aprendizado móvel? 

A maneira de executar uma estratégia de aprendizado 
móvel em escala é aproveitar os micro-momentos. As pessoas 
vão querer acessar o aprendizado tantas vezes e em tantos 
lugares que a pesquisa e desenvolvimento precisará usar três 



maneiras de desenvolver conteúdo, diz ele: criar, colaborar e 
selecionar. Seus alunos já são alunos móveis. Ajude as 
organizações a pensar estrategicamente sobre como integrar 
a aprendizagem móvel à sua cultura. Crie soluções 
personalizadas para envolver os alunos e promover a 
sustentabilidade do desempenho a longo prazo. Atente que  
dispositivos móveis compreende smartphones e não tablets.  
Projetar conteúdo de aprendizagem para um tablet tem mais 
em comum com projetar para eLearning para laptop ou 
desktop do que para smartphones (Veja a Figura).  

4. Que novas idéias estão surgindo sobre o mLearning? 

Oss autores discutem a "visão emergente" do mLearning. 
O futuro está no conteúdo móvel inteligente, na 
colaboratividade, na troca de experiências de aprendizagem 
em vias mobile, redes sociais, comunidades de prática. 

5. Como sabemos que estamos realizando o mLearning 
certo? 

Depende do controle de qualidade. Reflita sobre como 
você pode monitorar a correta execução do mLearning. As 
respostas dos colaboradores ao participarem de uma 
formação no celular fornecem idéias sobre o potencial do 
mLearning e referências que você pode usar para avaliar a 
qualidade de suas iniciativas para dispositivos móveis. 

E no futuro? 

Já é fato a influência generalizada, no local de 
trabalho ,dos dispositivos móveis e seu impacto exponencial 
em quase todos os aspectos de aprendizado e 



desenvolvimento. Enquanto Designer Instrucional você deve 
ter uma compreensão aprofundada das estratégias atuais de 
mLearning, abordagens de desenvolvimento e insights de 
melhores práticas. Atente aos recursos novos, referências 
detalhadas de novidades que aparecem anualmente em todo 
o mundo, faça leituras adicionais e crie um glossário de 
termos para manter uma boa estratégia de argumento com o 
cliente, estude mais sobre design e implantação de 
aprendizado móvel. 

Lembre-se que 90% da população tem um dispositivo 
conectado ao alcance do braço o tempo todo. O celular não é 
mais apenas uma tática para os profissionais de marketing ou 
para o aprendizado de profissionais; é uma "estratégia crítica 
essencial. 



CAPÍTULO 7 

APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E 
EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM 

 

"E se o seu aprendizado digital pudesse se adaptar, 
ajustar, ler e avaliar as necessidades de cada um dos 
seus "alunos digitais", em seguida, oferecer um curso 

personalizado específico para cada um deles com base 
em seu histórico pessoal de aprendizado?" 

Quão legal seria se pudéssemos criar uma experiência de 
aprendizado personalizada para cada aluno que faz nossos 
cursos? Aprendizado personalizado? O que é isso? Desculpe, 
mas se um Designer Instrucional perguntar ao cliente o que é 
aprendizagem personalizada vai dar a entender que não 
entende absolutamente nada sobre sua profissão no século 
em que vivemos. 

O que quero dizer com aprendizado personalizado?  
Imagine, se quiser, que estamos juntos em uma sala de 

aula. Eu sou o professor e você é o aluno. Você veio à minha 
turma para aprender como usar um determinado programa 
de software. Antes da aula, você decidiu revisar alguns 



tutoriais e documentos que o ajudariam a se sentir pronto 
para mergulhar direto no conteúdo. Mas outros na classe 
fizeram coisas diferentes para se preparar, e alguns não se 
prepararam de modo algum; portanto, cada pessoa está em 
um nível diferente. 

Como professor, preparei uma lição, mas queria ter certeza 
de que estaria pronto para qualquer tipo de pergunta que 
pudesse surgir. Então, eu quase me preparei demais para ter 
certeza de que conhecia bastante a ferramenta e estava 
pronta para responder a qualquer pergunta sobre o software. 
Organizei um plano com base em onde achava que a aula 
iria, mas também me preparei para outras situações que 
poderiam acontecer. Portanto, como professor, sou capaz de 
adaptar e ajustar minha lição, dependendo das necessidades 
dos alunos e das perguntas que possam surgir enquanto eu 
estiver dando aula. Mas suponha que, durante a aula, você 
tenha perguntas diferentes do que eu havia planejado. 

Agora, posso tirar suas dúvidas e responder de duas 
maneiras diferentes. Posso ignorar suas perguntas e continuar 
com meu plano, ou posso mudar meu plano e passar algum 
tempo ajudando você a entender alguns dos princípios 
básicos e a adaptar o restante do conteúdo conforme eu for.  

Se eu sou um bom professor, vou escolher a segunda 
opção. Eu veria as necessidades dos alunos ou identificaria 
suas lacunas de conhecimento e, em seguida, faria o possível 
para ajudar a preencher essas lacunas de conhecimento. 
Dessa forma, quando eu voltar ao cronograma, tudo será 
mais ignorar essas lacunas de conhecimento e apenas 
empurrar o conteúdo que eu preparei. 



Na maioria das vezes, como "professores digitais", 
tendemos a apenas empurrar nosso conteúdo como solução, 
um curso "tamanho único", ignorando onde os usuários 
possam estar em seu conhecimento atual. Pessoalmente, sou 
capaz de adaptar, alterar, ajustar, ler e avaliar as necessidades 
do aluno em tempo real e mudar minha abordagem com base 
no que aprendi sobre cada aluno. Por isso, posso personalizar 
meus ensinamentos para ajudar melhor todos os alunos. 

Então, como fazemos isso digitalmente? Como adaptamos, 
ajustamos, lemos e avaliamos as necessidades de nossos 
alunos digitais para criar uma experiência personalizada em 
formato digital? Essa foi uma indagação que um aluno me fez 
em 2018 no grupo de DI que promovemos no Instituto. 

As ferramentas mais atuais de eLearning permitem apenas 
que você forneça conteúdo, criando uma apresentação sem 
realmente permitir a personalização e personalização de que 
os usuários precisam. Sim, sei que alguns permitem que você 
colete o nome do usuário e depois o conecte o curso. Esse é 
um bom começo, mas estou falando em criar um curso 
completamente diferente para cada usuário. 

Conhecendo o usuário  

Então, como contornar isso? Temos que parar de ensinar 
digitalmente e voltar para os cursos presenciais? Não, claro 
que não. Como criamos um aprendizado digital que pode se 
adaptar, ajustar, processar e avaliar as necessidades de nossos 
alunos? Como criamos um treinamento que pode conhecer os 
usuários, identificar suas lacunas de conhecimento, descobrir 



o que eles fizeram e o que não fizeram e, em seguida, 
oferecer instantaneamente um curso digital personalizado 
que melhor se adapte às suas necessidades? 

Uma solução pode ser tão simples quanto adicionar 
"perguntas de conhecimento" no início de um curso. As 
respostas permitiriam criar lógica em tempo real para o 
curso: quais seções servir e quais não entregar. Você pode até 
modificar o conteúdo com base nas respostas do usuário. Em 
vez de apenas pedir aos possíveis clientes que cliquem em um 
botão e assistam a um vídeo de demonstração de vendas 
único, a tecnologia primeiro faz perguntas ao indivíduo.  

Sabendo o que a pessoa já sabe e o que não sabe, quais 
são suas necessidades e quais recursos são do seu interesse, o 
aplicativo cria uma demonstração de vendas personalizada 
para cada cliente em potencial. Esta demonstração mostra 
seções mais longas do vídeo que segmentam o interesse do 
cliente potencial e snippets de vídeo mais curtos para 
recursos que o cliente potencial preocupa menos. 

Meu Deus! Você pode imaginar fazer isso para aprender? 
E se você reunisse algumas informações do usuário antes de 
um curso para configurar a lógica e então adaptou 
programaticamente o curso para o usuário? Não é tão 
personalizado quanto uma discussão individual, mas se 
aproxima mais do que a aprendizagem estática do tamanho 
único.  

Saber escrever algum código básico pode fazer isso. Você 
pode solicitar perguntas aos usuários, armazenar suas 



respostas em algumas variáveis e, em seguida, programá-los 
por caminhos diferentes com base nessas respostas. 

O xAPI - histórico de aprendizado pessoal 

Ouvimos falar da xAPI (API da experiência) há anos.  Sim 
o Designer Instrucional precisa conhecer um pouco sobre 
linguagem de programação e as tais xAPI’s pois é com esse 
conhecimento que você vai argumentar com o seu cliente se é 
possível integrar sistemas ou plugins em seus LMS 
(ambientes virtuais de aprendizagem) ou LXP’s (ambientes 
de experiência de aprendizagem). 

Sabemos que ele permite rastrear dados de qualquer local 
e que podemos obter dados mais detalhados do que jamais 
pudemos com o SCORM.  

Com o xAPI, podemos montar o que é chamado de 
"declarações". Isso nos permite acompanhar várias atividades 
de aprendizado. Essa afirmação possui três elementos 
importantes: o ator (quem é: aluno X), o verbo (a ação: 
assistiu) e o objeto (nome da coisa em que o ator agiu: 
assistiu a webconferencia de ferramentas de autoria). 

 O envio dessas declarações nos permite começar a 
rastrear o histórico de aprendizado. Toda vez que enviamos 
uma declaração, esse evento agora é armazenado em um LRS 
(sistema de armazenamento de registros de aprendizagem), o 
que nos dá maiores insights sobre o que nossos alunos estão 
fazendo e o desempenho de nosso conteúdo. 



Mas provavelmente a parte mais fascinante é que ela 
também nos dá a capacidade de acessar programaticamente o 
LRS e, em tempo real, ver o que um aluno fez e o que não fez 
e usar esses dados da maneira que for necessário.  

 Podemos criar um curso personalizado que primeiro entre 
no LRS e faça a pergunta: "O que o aluno já aprendeu ou 
experimentou?"  Com as informações que o LRS nos fornece, 
podemos adaptar, alterar, ajustar, ler e avaliar as necessidades 
do aluno e oferecer um curso diferente com base em seu 
histórico de aprendizado pessoal.  

Agora não precisamos mais fazer perguntas aos usuários 
ou pedir que eles preencham alguma coisa primeiro - o curso 
pode obter as informações automaticamente e, de fato, teria 
mais dados para trabalhar do que poderia obter de um 
formulário. Isso é trabalhar com a real I.A (Inteligência 
Artificial). 

Faça alguns testes iniciais desse conceito, explore o uso do 
xAPI em mais profundidade. Isso exige a criação de cursos de 
uma maneira diferente e a tornar-se mais centrado no 
usuário. Isso força o pensamento a ultrapassar a página 
estática. Exige que você crie cursos que possam ser muito 
mais flexíveis e adaptados com base nos dados do usuário.  

Isso pode parecer difícil mas essa abordagem nos força na 
direção certa. É o caminho que precisamos seguir se 
quisermos continuar trilhando essa profissão de Designer 
Instrucional ou futuramente chamado Designer de 
Experiência de Aprendizagem.  



CAPÍTULO 7 

SOCIAL LEARNING OU APRENDIZAGEM 
COLABORATIVA 

 

“Enquanto Designer Instrucional você deve reconhecer 
o poder das mídias sociais como recurso básico para 

troca de experiência. A aprendizagem contextual 
defende que o processo da construção de conhecimento 

é contínua e sobreposta a todo momento. Como um 
casco de caracol." 

O ano de 2011 provou ser o ano de grande interesse no 
uso das mídias sociais, do Facebook e Twitter, YouTube e 
Diigo, ao Tumblr e Scoop. e outros serviços de rede on-line 
para apoiar o aprendizado, bem como através de serviços 
semelhantes atrás do firewall.  

As conferências e organizações do setor estavam agitadas 
sobre o assunto. No entanto, embora muitos profissionais de 
aprendizado estejam interessados em aprender nas mídias 



sociais, relativamente poucas organizações começaram a 
implementá-las. 

É importante que as organizações separem o burburinho 
da realidade e se concentrem nos elementos necessários para 
tornar um programa de aprendizado social bem-sucedido. À 
medida que se familiarizam com o conceito e pretendem 
avançar, é importante que eles tenham em mente alguns 
requisitos fundamentais. 

O aprendizado social é um prisma de 3 faces 

O conceito mais importante para quem está se 
aventurando no aprendizado social é que existem três 
elementos necessários para o sucesso: uma plataforma 
tecnológica, uma comunidade vibrante e um ótimo conteúdo. 

A plataforma é necessária, pois atua como um local para 
capturar as interações da organização. Idealmente, é fácil 
encontrar e usar no decorrer do trabalho diário. No entanto, 
uma plataforma simples não é suficiente - ela deve ser 
preenchida com conteúdo interessante o suficiente para que 
os espectadores retornem e se envolvam. 

As pessoas podem visitar a nova plataforma social uma ou 
duas vezes por curiosidade, mas não voltarão se não houver 
nada para envolvê-las.  

O uso continuado é crucial para o desenvolvimento de 
uma comunidade vibrante. Ao espalhar a plataforma com 
ótimo conteúdo, é muito mais fácil para os funcionários 



entrar e oferecer comentários iniciais, o que levará a 
comentários adicionais e interação geral. 

Também é importante começar com um conteúdo que seja 
interessante para o público e que ofereça valor aos negócios.  

Os profissionais de aprendizagem podem ajudar a 
adicionar isso construindo sua base atual de conteúdo de 
aprendizagem. Esse rico conteúdo comercial ou técnico 
ajudará a manter a conversa focada no crescimento 
profissional, em vez de assuntos fora do tópico, como o 
cenário social do fim de semana. 

Use as mídias sociais para resolver o problema da 
sobrecarga de informações.  

A abundância de conteúdo pode ser um desafio para as 
organizações, pois fica difícil para os usuários encontrar 
informações específicas entre a enorme riqueza de 
conhecimentos. Fornecer suporte da comunidade para o 
aprendizado por meio das mídias sociais pode ajudar a 
superar esse problema, com o poder de tais aplicativos de 
ampliar o conteúdo mais relevante, destacando os recursos 
mais úteis.  

Por sua vez, isso gera um nível mais alto de produtividade, 
porque os funcionários não perdem tempo procurando a 
proverbial agulha no palheiro de informações. 

Existem várias maneiras pelas quais as comunidades 
podem ajudar a chamar a atenção para o conteúdo relevante. 
Uma opção é uma plataforma social que permite aos usuários 



recomendar ou "gostar" de certos ativos. Outra é uma 
plataforma que permite que os usuários publiquem 
comentários sobre o material contido em livros ou cursos, 
pois isso pode criar uma camada de conhecimento comercial 
exclusivo sobre o conhecimento confiável contido no recurso. 

Faça da mídia social parte de sua estratégia de 
aprendizado combinado.  

O aprendizado misto surgiu nos últimos anos, com líderes 
de aprendizado desenvolvendo programas que combinam 
experiências de aprendizado tradicionais com aprendizado 
on-line. O suporte das mídias sociais ao aprendizado agora 
entrou em cena, adicionando outro elemento ao paradigma 
de aprendizado misto. 

As mídias sociais podem aumentar a participação dos 
funcionários na aprendizagem, especialmente se os 
programas tiverem um elemento significativo de 
aprendizagem auto-direcionada. É mais provável que os 
alunos permaneçam engajados e concluam seu programa de 
estudo se puderem entrar em contato com colegas envolvidos 
no mesmo programa ou obter ajuda sobre um tópico 
específico. A interação cara a cara ou em grupo virtual em 
pontos-chave do programa, como um pontapé inicial ou a 
conquista de um marco, ajuda a aprimorar o envolvimento do 
usuário. 

As mídias sociais também podem aprimorar o programa 
geral de aprendizado organizacional, apoiando a 
transferência de conhecimento e a mudança comportamental 
real após o término do evento de aprendizado "formal". Às 



vezes, estabelecer o vínculo entre os eventos de 
aprendizagem que ocorreram fora do trabalho (em local 
remoto ou fora do fluxo de trabalho) e o trabalho em si pode 
ser difícil. Ao reforçar o evento, o envolvimento de colegas e 
outras pessoas através das mídias sociais ajuda a garantir a 
troca de conhecimento foi bem-sucedido e aplicado no local 
de trabalho, contribuindo para melhores resultados nos 
negócios. 

Crie o patrimônio de especialistas 

Um dos maiores valores das mídias sociais é o fato de 
ajudar a identificar especialistas internos, o que, por sua vez, 
aumenta a produtividade das organizações. O local de 
trabalho altamente especializado de hoje muitas vezes 
atrapalha a linha entre aluno e professor. Os colegas de 
trabalho geralmente têm conhecimento inexplorado, mas 
passam despercebidos sem um programa social que lhes 
permita compartilhar suas idéias.  

Dicas para usar as mídias sociais para apoiar o 
aprendizado 

Com base no aprendizado combinado, o uso das mídias 
sociais para apoiar o aprendizado agora entrou no paradigma 
formal com métodos tradicionais de sala de aula, 
orientação / treinamento e online.  

As dicas a seguir fornecem orientações sobre como criar 
programas bem-sucedidos de aprendizado com suporte de 
mídia social para sua organização: 



• Para ajudar a atrair a atenção já extensa de seus 
funcionários, as iniciativas apoiadas pelas mídias sociais 
precisam fornecer um valor óbvio, ser fáceis de encontrar e 
ser relevantes para os funcionários. Você pode ajudar a 
impulsionar a adoção construindo sua plataforma de 
aprendizado social sobre os recursos de aprendizado e 
informações existentes, maximizando o conteúdo e o 
comportamento existentes. 

• Há três elementos importantes a serem lembrados ao 
planejar o suporte de mídia social para um programa de 
aprendizado: uma plataforma de tecnologia, uma 
comunidade vibrante e um ótimo conteúdo. Propague a 
plataforma com ótimas informações de sua base atual e 
servirá como um gancho para os usuários retornarem e se 
envolverem. Solicitar comentários iniciais levará a 
comentários adicionais e um retorno geral, alcançando a 
interação contínua. 

• As mídias sociais podem aumentar a participação dos 
funcionários no aprendizado, pois é mais provável que seus 
funcionários permaneçam engajados e concluam seu 
programa de estudos se puderem entrar em contato com 
colegas de trabalho envolvidos no mesmo programa ou 
obter ajuda sobre um tópico específico. A interação cara a 
cara ou em grupo virtual em pontos-chave do programa, 
como kick-offs ou conquistas de um marco, também ajuda a 
aprimorar o envolvimento do usuário. 

• Reforçar a transferência de conhecimento e 
comportamentos comportamentais reais mudar após eventos 
de aprendizagem "formais" é importante. Ao fornecer reforço 



após o evento, a mídia social ajuda a garantir que a troca de 
conhecimento seja aplicada no local de trabalho, 
contribuindo para melhores resultados nos negócios. 

• Permita que sua plataforma de aprendizado social se 
torne um bebedouro virtual, onde os colegas podem reunir 
e trocar informações. Isso vai ser especialmente benéfico se 
você trabalha em uma empresa em que muitos funcionários 
trabalham em escritórios remotos ou domésticos em escala 
global. 

• Ident i f icar especia l i s tas internos e fornecer 
funcionalidade para pesquisa e descoberta são dois dos 
maiores valores das mídias sociais. Verifique se a sua 
plataforma social possui o conjunto certo de recursos para 
capturar informações e recuperá-las rapidamente 
posteriormente. 

• Para ajudar a capturar conhecimento tácito, é 
importante fornecer iniciativas de mídia social com apelo 
entre gerações. Utilize a geração do milênio da sua empresa 
para ajudar a comercializar o programa internamente e 
treinar Gen-Xers, Boomers e tradicionalistas que podem não 
estar tão familiarizados com os sistemas sociais online. 

• Seus usuários esperam o nível de intuitividade 
atualmente disponível em sites de redes sociais 
amplamente utilizados, como o Facebook e o Twitter. As 
pessoas aceitarão mais facilmente o suporte de mídia social 
para o seu programa de aprendizado se ele puder imitar os 
elementos básicos e a usabilidade desses sites. 



• Você também pode aumentar o envolvimento 
fornecendo os perfis de usuário certos. Os perfis devem 
representar os interesses e as habilidades de seus 
funcionários que ficam fora do cargo. Também é importante 
permitir que seus funcionários forneçam detalhes pessoais 
que possam ajudá-los a se conectar com seus colegas de 
trabalho. 

• As comunidades de aprendizado formadas e apoiadas 
pelas mídias sociais podem ajudar sua organização a 
superar o problema da sobrecarga de informações, 
destacando o conteúdo mais benéfico. Permita que os 
usuários recomendem ou “gostem” de certos ativos, bem 
como comentem o material. 

• É importante fornecer regulamentos claros aos seus 
funcionários para ajudar a garantir que as informações 
organizacionais não vazem para a Web. Você deve publicar 
uma lista de "faça e não faça" para participar de fóruns no 
local de trabalho. 

• Respeite o desejo dos funcionários por privacidade, pois 
eles se sentirão mais confortáveis em se envolver com o 
sistema se estiverem no controle de quanto de seu uso é 
compartilhado. Evite usar sistemas de mídia social 
projetados para inferir e divulgar automaticamente o 
conhecimento com base no uso e / ou pesquisas anteriores. 

• Analise cuidadosamente as empresas com as quais você 
pensa em parceria para o sistema social, mantendo a 
longevidade e o suporte ao cliente em mente. O uso 
prolongado da plataforma de mídia social é crucial para o 



aprendizado, pois o valor aumenta ao longo do tempo à 
medida que mais e mais camadas de informações são 
adicionadas. É importante que o seu parceiro de sistema 
possa suportar o uso a longo prazo. 



CAPÍTULO 8 

AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM 

 

“ As salas de aula virtuais geralmente substituem as 
salas de aula físicas, onde instrutores e alunos 

concluem o treinamento pessoalmente."  

Uma sala de aula virtual é um ambiente de aprendizado 
on-line onde o aprendizado síncrono ocorre entre instrutores 
e alunos dispersos geograficamente. A instrução, uma 
plataforma de sala de aula virtual, pode usar qualquer uma 
de uma variedade de tecnologias: 

• Webinar - um seminário ou apresentação transmitido 
pela Internet 

• Conferência na Web - tecnologia baseada na Internet ou 
em software que permite ao instrutor compartilhar telas, 
aplicativos e conteúdo com os alunos 

• Transmissão ao vivo - transmissão de vídeo e áudio ao 
vivo pela Internet 



• Chamadas em conferência ou VoIP - o eLearning 
somente em áudio pode usar chamadas em conferência por 
telefone ou pela Internet 

O que essas tecnologias díspares compartilham é que elas 
facilitam o e-learning síncrono. O instrutor entrega conteúdo 
ao vivo ou gravado, em um horário predeterminado, a um 
grupo de alunos. Os alunos podem estar em qualquer lugar, 
assim como o instrutor. O instrutor pode fornecer 
informações a um grupo de alunos em um único local ou a 
alunos espalhados por vários locais. Mas todos os alunos 
podem acessar o conteúdo transmitido ao mesmo tempo. 

Converter as instruções pessoalmente em virtuais pode 
economizar custos de viagem e viabilizar o treinamento para 
muitos mais alunos, principalmente em empresas com vários 
sites ou uma força de trabalho móvel ou remota. 

Embora no seu coração, a instrução em sala de aula 
virtual consista parcial ou totalmente da aprendizagem 
síncrona, também pode aumentar um programa de e-learning 
assíncrono. Diferentemente dos cursos assíncronos de 
eLearning, as sessões síncronas oferecem aos instrutores a 
oportunidade de oferecer feedback imediato aos alunos, 
incentivar a discussão de diferentes pontos de vista e 
promover a comunidade. 

Assim, uma abordagem do “melhor dos dois mundos” 
pode combinar elementos de treinamento síncrono ou 
presencial com elementos do eLearning assíncrono, criando 
um programa de eLearning baseado em sala de aula virtual 



que segue um modelo de “sala de aula invertida” ou 
“combinada”. 

As atividades assíncronas combinadas com o eLearning 
baseado em sala de aula virtual podem incluir um site 
compartilhado para curadoria de conteúdo, um quadro de 
discussão ou blog ou um grupo privado em um escritório ou 
plataforma pública de mídia social. Os alunos realizariam 
atividades assíncronas atribuídas ou opcionais por conta 
própria ou em grupo, fora do espaço da sala de aula virtual e 
do tempo. 

Muitas plataformas de sala de aula virtual incluem 
ferramentas que permitem discussão, pesquisa de alunos e 
compartilhamento da tela entre instrutores e alunos; isso vale 
para ferramentas dedicadas de sala de aula virtual ou reunião 
online, como Adobe Connect ou Cisco WebEx, bem como 
sistemas de gerenciamento de aprendizagem (LMSs) 
completos, como Canvas ou Blackboard. 

Criar um eLearning virtual de qualidade não é tão simples 
quanto transferir instruções pessoalmente online, 
transmitindo palestras ao vivo ou gravadas. A ausência de 
pistas físicas que digam ao instrutor se os alunos estão 
envolvidos, confusos, entediados ou mesmo não estão mais 
presentes exige uma abordagem diferente. 

Para iniciantes, muitas sessões presenciais duram 45 
minutos ou uma hora; os instrutores virtuais podem seguir 
esse formato - ou podem acenar para a tendência do 
microlearning oferecendo sessões virtuais curtas e bem 
focadas. 



A instrução virtual também exige que alunos e instrutores 
sejam tecnicamente qualificados o suficiente para navegar 
nos quadros compartilhados, bate-papos, salas de bate-papo e 
outras ferramentas da mídia. Para alunos que não se sentem 
à vontade com as mídias sociais ou a tecnologia em geral, a 
frustração e a distração de tentar fazer as coisas funcionarem 
podem ofuscar o aprendizado ou desencorajar a participação. 

Os instrutores são aconselhados a preparar e praticar bem 
antes das sessões e a familiarizar-se com todas as ferramentas 
da plataforma que pretendem usar. As ferramentas podem 
aprimorar bastante as sessões síncronas, transformando uma 
apresentação unidirecional em discussão ou oferecendo aos 
alunos a oportunidade de escrever no quadro compartilhado, 
votar em pesquisas, apresentar seu trabalho e contribuir de 
outras maneiras. 

Uma sala de aula virtual é uma ferramenta valiosa na 
estratégia de eLearning de uma organização, mas não é uma 
bala mágica. A instrução em sala de aula virtual é excelente 
quando o material: 

• Convida ou requer exibição e discussão de informações; 
• É provável que desencadeie muitas perguntas; 
• Pode ser praticado ou aplicado em tarefas ou projetos de 

pequenos grupos, de preferência relacionados às 
necessidades de trabalho dos alunos no mundo real. 

Alguns tipos de eLearning não se encaixam bem no 
paradigma da sala de aula virtual. Por exemplo, uma 
"transferência" de informações pesadas é mais adequada a 
um auxílio móvel ao trabalho do que a uma sessão de sala de 



aula virtual síncrona. A solução certa de eLearning depende 
dos objetivos do treinamento, do conteúdo do treinamento e 
da composição da comunidade de alunos. Embora uma sala 
de aula virtual não atenda a todas as necessidades de 
eLearning, é uma ferramenta versátil que pode aprimorar o 
kit de ferramentas de qualquer designer instrucional. 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

Se você é novo no mercado ou está apenas começando, o 
IDI - Instituto de Desenho Instrucional pode ser seu parceiro 
para o desenvolvimento profissional e pessoal. Através de 
nossos artigos, webinars e conferências, grupos de WhatsApp 
e redes sociais você pode desenvolver o conhecimento e as 
habilidades necessárias e criar um vasto networking para ter 
sucesso. Lembre-se: somos a maior rede de Designers 
Instrucionais do Brasil. Mais importante ainda, você se 
conectará a uma rede de indivíduos que, juntos, levam o 
aprendizado e o desenvolvimento em novas direções. 
Aproveite essa oportunidade. 
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