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Aprenda como o Learning Experience

Design e o Design Instrucional se

influenciam

Não há fim para o aprendizado nem escassez de conteúdo. Você é

estudante de medicina ou de geografia ou, nesse caso, de literatura? Você

pode até não ser um estudante, mas apenas um aprendiz curioso. O

conhecimento pode ser adquirido de várias maneiras, por exemplo,

assistindo a um vídeo, ouvindo um podcast, após uma simulação guiada,

imagens auto-explicativas ou uma combinação delas. Individualmente ou

em combinação, eles proporcionam ao aluno uma experiência de

aprendizado enriquecedora.
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O que é Design de Experiência de

Aprendizagem?

Criar experiências de aprendizado é uma

maneira de ajudar o aluno a alcançar os

resultados desejados. É o mesmo que Design

Instrucional? Não. 

 

O foco principal ao projetar uma experiência

de aprendizado é o aluno - como é esperado

que o aluno se aproxime de um curso e o que

ele tiraria dele. O designer entra no lugar do

aluno e formula o design do curso, tendo em

mente as necessidades e requisitos do

aluno. A abordagem aqui é centrada no

aluno. 

 

O design de uma experiência de

aprendizagem é influenciado e influencia

também o Design Instrucional e o User

Experience Design.
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Design da Experiência de Aprendizagem

e Design da Experiência do Usuário

No contexto de um produto físico, o User

Experience Design trata do design do

produto no que diz respeito à sua

usabilidade para o usuário. Abrange

aspectos como aquisição, integração,

marca, design, aparência e

funcionalidade. Quando aplicamos isso a

um produto digital, como uma experiência

de curso on-line, ele inclui não apenas o

conteúdo do curso, mas a aparência do

curso como um todo, juntamente com o

Design da Interface do Usuário. 

 

É importante observar aqui que a interface

do usuário faz parte do design da

experiência do usuário e não outro nome

para ele. Outro fator importante a ser levado

em consideração é a plataforma. Projetar

um produto digital significa lembrar que um

usuário pode usar qualquer uma das

múltiplas plataformas disponíveis para

acessar o produto. Portanto, quando uma

coisa simples como um site informativo é

projetada, ela deve ser compatível com a

visualização em um computador, tablet e

telefone. A compatibilidade do sistema

operacional não deve ser esquecida aqui.

A n t e s  d e  d i s c u t i r m o s  a
r e l a ç ã o  e n t r e  D e s i g n  d a
E x p e r i ê n c i a  d e
A p r e n d i z a g e m  e  U s e r
E x p e r i e n c e  D e s i g n ,
v a l e r i a  a  p e n a  e n t e n d e r
o  q u e  é  U s e r  E x p e r i e n c e
D e s i g n .



Como mencionamos anteriormente, eles são interdependentes. Criar uma

experiência de aprendizado para um usuário requer a criação de um curso

que seja acessível ao usuário, independentemente do dispositivo e do

sistema operacional em uso. Como o aluno é o usuário do curso, que é o

"produto", a Experiência do Usuário também precisa ser levada em

consideração. 

 

Em termos de site, Jesse James Garrett, em seu livro Os Elementos da

Experiência do Usuário, lista 5 elementos do Design da Experiência do

Usuário.
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Onde Design da Experiência de

Aprendizagem e User Experience

Design se cruzam?



Superfície Este é o design visual do site; sua aparência.

Esqueleto Isso inclui informações, interface e design de

navegação.

Estrutura Na frente do software, o design de interação

define como o sistema responde às

necessidades do usuário, enquanto na frente

de informações, refere-se à organização do

conteúdo no espaço de informações.

Escopo Isso inclui informações, interface e design de

navegação.

Estratégia O objetivo é adotar uma estratégia que

atenda às necessidades do usuário.

Os elementos de Garrett também podem ser utilizados ao projetar uma

experiência de aprendizado. Um designer buscará respostas para perguntas

como as seguintes:

 

>> Qual será o design visual do curso?

>> Quanto e de que maneira o conteúdo será exibido? Isso pode incluir

texto e áudio na tela.

>> Quais abordagens instrucionais (ILT, eLearning, 3D, AR / VR) serão

usadas?Como o usuário navegará no curso?

>> O curso é acessível aos usuários em várias plataformas? 

 

O User Experience Design de um curso digital consistirá na aparência das

telas (fontes, cores, colocação de elementos, imagens usadas etc.),

funcionalidade, interatividade e método de apresentação (animação 2D /

3D).



Implementando o Design de Experiência

de Aprendizagem

De um modo geral, qual é o caminho normal que seguimos ao criar

qualquer curso digital?

 

>> Estude o conteúdo

>> Consulte um especialista no assunto 

>> Crie um esboço do curso, incluindo tarefas como verificações de

conhecimento

>> Roteiros de roteiro de acordo com o esboço

>> Projetar e desenvolver o curso

 

Em todo o processo de criação de um curso digital, o aluno não é

considerado em nenhum momento. Tudo depende do que a equipe

considerar apropriado em termos de conteúdo e do uso das melhores 
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opções possíveis em termos de integração gráfica e tecnológica. A tarefa

definida para o aluno é a principal preocupação. Essa é a abordagem básica

de um Designer instrucional. O conteúdo de aprendizagem, no entanto, é

criado para um aluno. Pode-se dizer que qualquer conteúdo é eficaz se

beneficiar o aluno e ajudá-lo a adquirir conhecimento. Uma maneira de fazer

isso é seguir os Primeiros Princípios de Instrução da Merrill .
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CENTRADO NO 
PROBLEMA

ATIVAÇÃO DEMONSTRAÇÃO APLICAÇÃO INTEGRAÇÃO

O APRENDIZADO É PROMOVIDO QUANDO OS ALUNOS

Conhecimento
e habilidade
adquiridos no
contexto de

problemas com
palavras reais
ou tablets

Lembre-se ou
aplique os

conhecimentos
e habilidades
existentes
como base
para novas
habilidades

observe uma
demonstração

do
conhecimento e
habilidade a
serem

aprendidos.

use seus
conhecimentos e
habilidades
recém-

adquiridos para
resolver novos
problemas ou
realizar tarefas.

refletir, discutir e
defender sua
habilidade

recém-adquirida
ou integrar a

habilidade a uma
atividade com
palavras reais

De acordo com os princípios de Merrill, um aprendiz é capaz de entender

um conceito ou parte de conhecimento quando é apresentado a eles no

contexto de um problema ou tarefa do mundo real. O objetivo principal

deve ser permitir que o aluno resolva um problema ou tarefa completa em

uma situação do mundo real. 



Ensinar conceitos isoladamente pode levar à perda de um aluno e da

incapacidade de acompanhar o conteúdo. Para evitar tal situação, é

importante ativar a base de conhecimento existente e aproveitá-la. Por

exemplo, ao ensinar um estudante de medicina sobre o funcionamento de

um coração, seria benéfico ativar o conhecimento relacionado à estrutura

básica e às partes do órgão. 

 

Tomando o mesmo exemplo do coração, apenas descrever um coração não

produzirá conteúdo de aprendizado eficaz. Para trazer clareza de

entendimento, uma demonstração pode desempenhar um papel

significativo. Para isso, é possível aplicar uma mistura de métodos, como

imagens e recursos audiovisuais. 

 

 

Para retenção de aprendizado, o aplicativo desempenha um papel

importante. Ao ensinar o processo de realização da cirurgia, uma mera

demonstração não será suficiente. O conhecimento pode ser aplicado

seguindo uma simulação guiada ou executando o procedimento em um ser

humano virtual.Ao tentar resolver um problema em uma situação realista,

pode-se encontrar um conjunto de problemas ou obstáculos. Como o aluno

obtém respostas para essas perguntas? A solução está na integração. Ao

projetar atividades colaborativas, feedback instantâneo, discussões entre

pares, debates etc., é possível obter uma experiência holística de

aprendizado.
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Mapeamento da jornada de

aprendizagem

Com base nos Primeiros

Princípios de Instrução da

Merrill, seguimos um método de

criação de cursos que

chamamos de Mapeamento de

Jornadas de Aprendizagem. 

 

Todo curso tem um conjunto de

objetivos e, para a realização

desses objetivos, o conteúdo

pode ser apresentado ao aluno

de várias maneiras. Com o

conteúdo disponível, tentamos

mapear uma jornada de

aprendizado para o aluno. Isso

envolve buscar respostas para

algumas perguntas básicas

relacionadas à demonstração,

aplicação, ativação e integração.



10

Que tipo de demonstração seria ideal para

o curso?

Podem ser vídeos conduzidos por instrutor, cursos

de e-learning individualizados, vídeos animados em

3D para explicar processos complexos, infográficos

para visualização do fluxo do processo, animações

em 2D para melhor retenção - tudo dependendo do

conteúdo e do público-alvo.

Qual aplicativo seria mais adequado para o

conteúdo fornecido?

Isso pode variar de treinamento interativo em 3D a

experiências imersivas em AR / VR / MR / XR ou

aprendizado em 2D. Existem várias opções.
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Quais métodos de ativação cumpririam o

objetivo?

Isso pode incluir uma recapitulação completa do

aprendizado por meio de vídeos conduzidos por

instrutor, perguntas de pesquisa ou avaliações pré-

curso para verificar o nível de conhecimento

existente.

Como aplicar métodos de integração ao

conteúdo de aprendizagem?

Isso pode ser feito por meio de estudos de caso,

práticas baseadas em cenários, uma verificação de

conhecimento em todo o curso e permitindo a troca

de conhecimento entre alunos e instrutores por

meio de uma comunidade online.



O Design da Experiência de Aprendizagem é um novo conceito no

horizonte, e a abordagem para a criação de cursos está mudando. Os

princípios do Design Instrucional estão sendo absorvidos pelo Design da

Experiência de Aprendizagem. Se olharmos para os dois como Diagramas

de Venn, o Design Instrucional seria um círculo dentro do círculo Design de

Experiência de Aprendizagem.

Uma determinada tarefa precisa passar por essas quatro fases de tomada de

decisão, após as quais o esqueleto do curso é preparado.
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ATIVAÇÃODEMONSTRAÇÃO APLICAÇÃO INTEGRAÇÃO

TAREFAS DE

NEGÓCIOS

OBJETIVO:

MAPEAMENTO DE JORNADA DE APRENDIZAGEM:

Design 
Instrucional



Isso não significa que o Design instrucional esteja obsoleto e desatualizado

e deve ser substituído pelo Learning Experice Design. O conteúdo, sem

dúvida, é a base de qualquer curso, seja digital ou em sala de aula. Mas o

conteúdo por si só não é suficiente para ajudar o aluno a aprender

melhor. Para que um aluno entenda um conceito, é importante proporcionar

a ele uma experiência de aprendizado holística.

 

Aplicando os princípios do Design Instrucional, podemos apresentar o

conteúdo em blocos de aprendizado adequados, com métodos de teste de

linguagem e conhecimento fáceis de aprender. Para garantir melhor

compreensão e retenção, será necessário criar um ambiente de experiência.

 

Um designer de curso pode analisar fatores como o seguinte:
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Uso de meio O conteúdo pode ser apresentado em

formato de texto, áudio, vídeo ou uma

combinação dos três.

Uso do

dispositivo

Um designer não pode ter controle sobre o

dispositivo que um usuário usa para acessar

um curso. Em tais circunstâncias, todos os

cursos precisam ser projetados para que a

escolha do dispositivo não prejudique as

funcionalidades do curso.
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Uso da

plataforma

Com várias plataformas disponíveis no

mercado, os designers de experiência

precisam estar atentos e cursos de design

que são executados em todas as principais

plataformas. A incompatibilidade de uma

plataforma significará inacessibilidade.

Grupos de

usuários

Ao projetar um curso, um designer precisa

levar em consideração a experiência de

aprendizado a ser oferecida também para os

deficientes.

Focar a experiência de aprendizagem e não apenas a tarefa em questão é o

objetivo da integração do Design da Experiência de Aprendizagem e Design

Instrucional.A aprendizagem pode ocorrer em qualquer lugar. Ele não

precisa estar dentro das quatro paredes de uma sala de aula com um

professor dando uma palestra. Pode-se ficar sentado ao ar livre, em um local

público lotado, e ainda aprender alguma coisa. É a experiência que ajuda

você a aprender e, mais importante, reter o aprendizado.
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