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Aprendizagem Online 3.0:  

O que está Acontecendo  

e como você está inserido nesse processo 

 

Muitas pessoas inteligentes estão criando programas de aprendizagem online medíocres 

ou mesmo ruins. Entretanto outras lideram a cobrança no aprendizado online 3.0. Este 

artigo explica o que é o aprendizado online 3.0 e como sua instituição poderá se 

beneficiar. 

 

Aprendizagem Online 3.0: A Próxima Geração do eLearning 

Criar programas de aprendizagem em linhas medíocres acontece não somente devido à 

falta de esforço. A falta de recursos, orçamento, conhecimento e visibilidade são razões 

fundamentais. Outro motivo é a síndrome popular de "aceitar passivamente 

mediocridade". Entretanto, algumas organizações estão liderando essa cobrança na 

próxima geração de aprendizado online 3.0.  



2 

 

 

A Harvard Business School criou um dos ambientes de aprendizagem mais avançados 

do mundo. A Boeing, a NASA e o MIT estão lançando novos caminhos na 

aprendizagem ao longo da vida. A Fitch está liderando a mudança em um mundo de 

aprendizagem corporativa adaptável. Estes e vários outros exemplos representam a 

evolução das principais organizações para a próxima geração de treinamento, 

aprendizagem online 3.0. Contudo, não se leve pelos nomes das marcas. Você não 

precisa ser uma organização poderia para criar uma experiência de aprendizagem online 

moderna. Mas antes de discutirmos exatamente como fazer isso, vejamos como 

chegamos aqui e o que significa aprender online 3.0. 

 

Aprendizagem Online 1.0 

Quando o gerenciamento de pessoal e os departamentos de marketing começaram a usar 

a internet, a aprendizagem online significava uma série de páginas da web, PDFs e 

vídeos isolados. Eles encaminharam os alunos em a seção de sua intranet e deixavam 

que relações ocorressem. Esta era a aprendizagem online 1.0. A estrutura basicamente 

consistiu em menus de navegação. Os alunos em grande parte foram deixados ao léu. 

Isto é, acionar os dispositivos e não havia análises. 

 

Aprendizado Online 2.0 

Ao longo dos últimos anos, vimos o aumento dos Sistemas de Gerenciamento de 

Aprendizagem, ou LMSs. Permitem cursos com mais estrutura do que uma seção da 

intranet corporativa. Possibilitam que os criadores do curso levantem facilmente um 

curso online. Contudo, continuam a abordagem de sala de aula tradicional. Palestras, 

sob a forma de vídeos, geralmente com avaliações de múltipla escolha. O fluxo é linear, 

semelhante ao aprendizado em sala de aula. Estes cursos também incluem algumas 

análises rudimentares consistindo principalmente em status de conclusão e taxas. 
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Esses cursos online, em inglês chamados de "talking head" permitiram que grupos de 

aprendizagem e desenvolvimento expandissem seu alcance além das salas de aula 

físicas e criassem mais estrutura do que uma intranet estática. Entretanto falta-lhe trazer 

a motivação para as pessoas aprenderem. Entediantes. O fato de que esses cursos 

permanecem realmente entediantes é um problema muito maior do que a maioria dos 

gerentes de aprendizado e desenvolvimento percebem. Os tradicionais podem dizer que 

é o preço a ser pago se quiser aprender. "A aprendizagem leva trabalho" é o refrão 

comum. Criança de sorte, mas estou ocupado. No entanto, assim como a revolução 

BYOD que ocorreu com os telefones corporativos, à medida que as pessoas estão cada 

vez mais expostas a soluções de consumidores melhores e mais inovadoras fora da 

organização, elas não irão suportar cursos antiquados, ineficientes e chatos durante mais 

tempo. 

 

Além de serem entediantes, os cursos de aprendizado online 2.0 não são bons no ensino 

de aplicativos do mundo real. Os cursos falados têm uma abordagem muito genérica. 

Devido à dependência do software do Sistema de Gerenciamento de Aprendizado, 

cortante e fora da prateleira, as organizações não podem adaptar facilmente uma 

experiência digital para criar um ambiente de aprendizagem único mais adequada para 

um domínio específico ou personalizado de necessidades específicas do aluno. As salas 

de aula permitiram misturar materiais online com projetos acompanhados por 

instrutores que poderiam auxiliar na aplicação do mundo real. Mas o aprendizado online 

2.0 não faz isso bem. Como resultado, a métrica mais crítica para aprendizagem online 

corporativa, ROI, sofre. 

 

A abordagem única é desnecessária em tempo intensivo, desperdiçando dinheiro e 

criando alunos insatisfeitos. Dada a combinação de acesso a informações online e 

diferentes origens do aluno, é um desperdício de tempo forçar os alunos através de 

vídeo e outros conteúdos, independentemente de habilidades iniciais. Os alunos devem 
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poder optar por excluir os materiais e escolher os métodos de aprendizagem mais 

eficientes para eles. 

 

Outro problema-chave é a perspectiva centrada na produção que os Sistemas de 

Gerenciamento de Aprendizagem são pró-base. Tal como o PowerPoint, um Sistema de 

Gerenciamento de Aprendizagem para o seu crédito, permite uma maneira fácil de 

pensar e produzir um curso. Descreva um curso, crie alguns scripts, grave algum vídeo, 

envie texto e avaliações relacionadas e assista a atividade de conclusão. Simples e 

direto. Ainda há muito trabalho, mas é direto. Mas todos nós passamos pelo encontro 

PowerPoint com o inferno. Portanto, não é surpreendente que um sistema fácil de 

produzir tenha focado os criadores de cursos em seu processo à custa do público. 

 

Embora o Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem disponível possa ter feito coisas 

diretas, não fez muito para reduzir o custo de produção de um determinado curso e 

deixa menos recursos para inovar. Com os custos de criar um curso de talking head 

medíocre ainda variando de $150.000 a $1 milhão cada, as organizações estão 

essencialmente gastando centenas de milhares de dólares para construir um Hyundai 

(desculpe Hyundai, sem ofensa). Se você gastar tanto dinheiro, você deve obter uma 

Ferrari. Ou essa experiência medíocre deve pelo menos custar muito menos. O efeito 

Hyundai de $150.000 está impedindo as organizações de canalizar dólares para formas 

novas e inovadoras de aprender online. 

 

A falta de diferenciação é outro problema. Para as empresas no ramo de treinamento de 

outros negócios, as implicações para se manterem com os cursos de talking head 

correndo são óbvias. A falta de diferenciação de marca e produto, fraca eficácia, 

participantes sem inspiração quando comparados aos concorrentes que estão investindo 

na próxima geração de aprendizado online. 
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Menos óbvio pode ser o impacto no treinamento interno, especialmente em torno de 

liderança, vendas e treinamento de clientes. Os sistemas de aprendizagem antiquados 

significam que há um impacto direto na direção dos resultados comerciais. E os 

funcionários veem cada vez mais treinamento e desenvolvimento como um benefício 

crítico para o emprego. Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a falta de 

soluções de aprendizagem inovadoras coloca as organizações em desvantagem de 

recrutamento e retenção. 

 

Mas há organizações hoje que estão começando a descobrir como se mover além do 

vídeo de talking head, curso de múltipla escolha. Isso é onde o aprendizado online 3.0 

entra para fazer a diferença.  

 

Então, o que é Aprendizado Online 3.0? 

Fundamentalmente, é o fim dos cursos que consistem apenas em conferências de vídeo 

e avaliações de múltipla escolha. É uma evolução para um mundo centrado no aluno. 

Ele aproveita os avanços na aprendizagem de ciência e ferramentas para tornar a 

aprendizagem mais rápida, mais eficaz, mais agradável e aplicável a um conjunto maior 

de áreas de aprendizagem. É o fim dos sistemas em que as considerações de produção 

do curso superam a experiência do aprendiz. Espero que seja o fim de percorrer horas de 

vídeos entediantes e perguntas para aprender algo sem realmente poder aplicá-lo no 

mundo real. 

 

A aprendizagem on-line 3.0 tem alguns aspectos fundamentais: 

 O design moderno da experiência do usuário, semelhante ao que as pessoas estão 

vendo na web do consumidor. 
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 Visão geral envolvente visual, ou seja, o que eu vou aprender, como estou 

fazendo, o que vem depois, etc. 

 Personalizado, permite aos alunos testar e navegar de forma não-linear. 

 Um quadro de referência do gráfico de conhecimento, em vez de uma lista de 

materiais para passar. 

 Aprender fazendo. 

 Integração de materiais externos. 

 Conteúdo e avaliações interativas. 

 Envolvimento humano em escala, por exemplo, treinamento online ou 

colaboração em grupo. 

 Ferramentas de engajamento, por exemplo, jogos, mobile, integração social, etc. 

 Crédito visível e levado para o que foi aprendido. 

 Entregue no contexto de programas de aprendizagem ao longo da vida. 

 Uso intensivo de dados para melhorar a experiência de aprendizagem e o 

material do curso ao longo do tempo. 

 

Você pode estar pensando em si mesmo "é ótimo, mas não posso investir milhões de 

dólares e anos de desenvolvimento para chegar à próxima geração. Eu mal posso obter 

os cursos existentes”. Ou "acabamos de investir em um Sistema de Gerenciamento de 

Aprendizagem, não queremos perturbar as coisas agora". No entanto, onde quer que 

você esteja na evolução da aprendizagem online, é possível criar um plano que tenha 

um impacto imediato, mas o coloca no caminho da aprendizagem online 3.0. 

 

 7 Dicas Para Iniciar o Caminho da Aprendizagem Online 3.0 

Aqui estão algumas dicas práticas para começar o caminho e tornar a viagem menos 

assustadora. 
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1. Pegue A Perspectiva de um Aluno. 

Se você ou seu pai fosse o aluno, o que faria para uma experiência eficiente e 

agradável? Pense um pouco fora da caixa do LMS. Que experiências do consumidor 

você gosta? Pedir emprestado deles. 

2. Crie Um Roteiro Estratégico. 

Este não é um roteiro de recursos para os próximos 12 meses. Ao invés disso, ele 

estabelece como você quer se posicionar contra competidores ou o estado atual em 

longo prazo. O que você acha que a solução de aprendizagem mais eficaz no futuro 

parecerá? Como você priorizaria as novas capacidades críticas? 

3. Mude Seu Roteiro A Curto Prazo. 

Mude-o de uma lista de recursos interessantes para um que conecta o termo próximo ao 

seu roteiro estratégico de longo prazo através de uma série de iterações. 

4. Inicie Pilotos. 

Você não poderá obter clareza completa no roteiro estratégico ou como chegar lá agora 

mesmo. Mas comece a ter uma idéia do impacto do participante e do ROI de várias 

abordagens. 

5. Pense Modular. 

LTI e outras tecnologias são facilitadores chave permitindo que as organizações se 

movam de cursos de corte para experiências dinâmicas. 

6. Altere A Experiência do Aprendizado Agora, Aproveitando As APIs E Os 

Aplicativos Complementares Leves. 

É relativamente fácil criar uma experiência de aprendizado diferenciadora que alavanca 

seus sistemas existentes das prateleiras. 
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7. Seja Sério Sobre Dados. 

Os relatórios são muitas vezes um pensamento posterior para os cursos online. Mas, 

assim como as melhores empresas de web de consumo, as principais organizações de 

aprendizado online estão usando dados para melhorar seus sistemas rapidamente e 

provar seus modelos ROI. 

 

Então, onde você está na evolução da aprendizagem online e como você vai se 

recuperar? 

 

Texto original: 

https://elearningindustry.com/online-learning-3-0-happening 
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