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É nesse momento que entra o Designer Instrucional. E se você ficou com 
dúvida de quem é essa pessoa, fica tranquilo que logo vamos te 
explicar, mas, de antemão, você precisa saber que quando está 
realizando um curso ou disciplina, seja na modalidade presencial ou a 
distância, ao utilizar um material, como livros, vídeos, games ou 
qualquer outro recurso durante as aulas, ali tem o trabalho de um 
Designer Instrucional que pensou em todos os detalhes de forma 
pedagógica para que os objetivos de aprendizagem possam ser 
alcançados. 

Você já se deparou com algum material didático que te deixou 
encantado enquanto estava lendo, ouvindo, assistindo ou utilizando? 
Acredito que sua resposta seja sim. É pensando nessa pergunta que te 
convido a iniciar a leitura deste ebook. 

APRESENTAÇÃO

Um dos elementos que tornam um curso presencial ou a distância 
encantador são seus materiais didáticos ou recursos utilizados pelos 
professores ou pelas instituições de ensino. Mas para que esses 
materiais possam cumprir com seu papel, eles precisam ser muito bem 
planejados e produzidos.

Então, para que você conheça essa profissão e quem é o profissional 
que atua na construção das soluções de aprendizagem, preparamos 

Olá, leitor!

Design instrucional na prática
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Com o passar dos anos, o Ensino a Distância foi sendo conhecido e 
amplamente utilizado de maneira inovadora, com foco nos produtos, 

1. DEFINIÇÃO DO QUE É DESIGNER INSTRUCIONAL E SUAS ORIGENS

este material com informações importantíssimas sobre essa função. Se 
você não sabe nada sobre Design Instrucional, se você é um DI Iniciante 
ou já está há algum tempo nesta função, este ebook é para você. 

Vamos iniciar perguntando: você sabe como surgiu e/ou o que faz o 
Designer Instrucional (DI)?

Então, vem com a gente e boa leitura!

Se você é como nós e ficou curioso em saber, fique tranquilo que fomos 
buscar a história do Designer Instrucional. 

A História do Designer Instrucional surgiu da necessidade do governo 
americano em treinar seus soldados, que precisavam receber 
instruções sobre como utilizar os armamentos e suas estratégias e a 
forma de fazer chegar toda essa informação, de maneira precisa e 
detalhada, era por meio do ensino que era realizado a distância.

Para que isso ocorresse da melhor maneira possível, vários aspectos 
tinham que ser levados em consideração pelos especialistas em 
Educação, tais como: perfil, estilo de aprendizado, a forma de 
transmissão e o tempo necessário na hora de elaborar os materiais. Todo 
esse desenho (design) de instrução caracterizou o DI; claro que, ao 
longo do tempo, por meio da educação a distância, o ensino foi se 
modificando – um exemplo foi o que aconteceu com o ensino através de 
cartas e correspondências... desse tempo pra cá, o processo de 
instrução dos conteúdos só tem evoluído. 

Design instrucional na prática

C U R I O S I DA D E :  Embora  a  expressão possa  parecer 
relativamente nova para você, sua origem vem de longos 
tempos... teve seu início nos EUA na 2ª Guerra Mundial, aí você vai 
ficar se perguntando, “como assim 2ª Guerra e Designer 
Instrucional?” 
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serviços e, na Educação, encontra destaque especial, pois o Designer 
Instrucional é o profissional que auxilia na tomada de decisões dentro 
dos projetos educacionais. 

Atualmente, é um profissional que vem sendo muito procurado no 
mercado de trabalho, para todas as modalidades de ensino, seja ela a 
distância, presencial ou híbrida.

1.1 Na prática, o que ele faz?

O DI – Designer Instrucional desenvolve, por meio de estratégias, 
metodologias, técnicas e ferramentas, o conteúdo que se deseja ofertar 
com o uso de recursos tecnológicos, levando em consideração o perfil 
do público-alvo que se pretende alcançar.

E, a partir da definição do perfil, inicia-se o trabalho do DI, com o desenho 
da instrução, com o uso de teorias educacionais e adequação e uso de 

Design instrucional na prática

FIQUE ATENTO

Design Instrucional Designer Instrucional

Quando se refere ao conjunto de 
técnicas, métodos e recursos utilizados 
para facilitar e aprimorar o ensino e a 
experiência do aluno.

Quando se refere ao profissional que 
desenha o projeto.
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Não existe uma obrigatoriedade, mas é importante que ele esteja atento 
e aberto a aprender sobre essas estratégias para colocar em prática na 
sua atividade. Essas habilidades e competências irão ajudar o 
profissional a propor estratégias de aprendizagem eficazes ao público-
alvo dos cursos, fazendo com que a produção de materiais didáticos e os 
ambientes de aprendizagem tenham foco nas necessidades dos alunos. 

recursos tecnológicos diversos, podendo ser uma videoaula, podcast, 
e-book, chats,  telas interativas etc.

É imprescindível que o DI faça a roteirização do curso: adequando 
conteúdo, recurso tecnológico e design, além de estar atento às novas 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs); Design (materiais e 
recursos); Gestão (processos e pessoas) e Metodologias Pedagógicas.
Então, quer dizer que o DI precisa ser um profissional de TI ou da 
educação? 

Determinar o perfil do público é imprescindível para o desenho do curso. 
O DI precisa pesquisar, junto ao contratante, quem é o público-alvo, pois 
com base nessas informações colhidas é que os recursos e objetos de 
aprendizagem serão elaborados.

Design instrucional na prática
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Por conta da exigência do mercado e, em parte de seus consumidores, o 
ensino presencial começou, lentamente, a se adequar a outras 
modalidades de ensino. Com a pandemia de COVID-19, isso se tornou 
ainda mais urgente e necessário. As instituições recorreram ao ensino 
híbrido, que é a junção das modalidades presenciais e a distância.

O nível de categorização de um cargo é uma ferramenta usada pelas 
empresas para o desenvolvimento de plano de carreira dos 

A diversidade de práticas ofertadas por um curso permite despertar a 
motivação do aluno, construindo uma aprendizagem significativa e 
prática dos conhecimentos.

2. NÍVEIS DE CATEGORIA PROFISSIONAL: JÚNIOR, PLENO E SÊNIOR

Esperamos que esta oportunidade agregue conhecimentos 
significativos, que nos propusemos a aprender e compartilhar com 
vocês. Agora que você já entendeu um pouco da função do DI, que tal ler 
um pouco mais sobre os níveis e as divisões que existem no mercado 
em relação ao cargo de designer instrucional? Vamos lá?
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profissionais, e que conta também para a hierarquização das 
atividades, porém essa categorização pode gerar algumas dúvidas 
quanto aos níveis que um mesmo cargo pode ter, por exemplo, entre 
os níveis júnior, pleno e sênior.

Dentre as características que diferem os níveis dos profissionais, estão 
a formação em áreas específicas de atuação e experiência, e é esta 
que tem a maior relevância na hora de avaliar os níveis dos cargos.

 

O pleno, além de possuir graduação e, em alguns casos, pós-
graduação, também é experiente, desempenha suas funções com 
maior autonomia, possui habilidades de gerenciamento e está apto a 
tomar algumas decisões, porém sempre com o aval do gestor.

Para categorizar os Designers Instrucionais, temos que avaliar todo o 
contexto de trabalho e também a qual tipo de ambiente está o DI 
atualmente – se é em ambiente corporativo, acadêmico ou consultoria. 
Porém, é possível ter uma visão geral desse profissional utilizando as 
seguintes classificações: Júnior, Pleno e Sênior. Vamos conhecê-las? 

Já o profissional de nível Sênior tem uma visão especialista nos 
processos realizados, possui habilidades gerenciais de projetos e 
também de pessoas e pode tomar algumas decisões sem a 
necessidade de passar pelo aval da liderança.   

O nível Júnior, por exemplo, geralmente é recém-formado  e possui 
poucas habilidades ou experiência na área de formação.

Temos que ressaltar que os níveis de categoria profissional não 
são padronizados e cada empresa define seus níveis, às vezes 
com diferenças entre os próprios cargos da instituição, o que 
dificulta uma leitura clara sobre o assunto. 

Fique atento!
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2.1 Júnior
 
O profissional júnior geralmente possui pouca experiência na produção 
das soluções, auxilia na adaptação de conteúdos e elaboração de 
roteiros dos recursos, sejam eles e-books, podcast, vídeo animado, 
videoaulas etc.

Trabalha apoiando os especialistas na construção de roteiros, 
conteúdo, além de apoiar também os designers gráficos, videomakers 
e, em alguns casos, produzir materiais em ferramentas de autoria.

O pleno, por ser um profissional com especialização na área e 
experiência em projeto e recursos, já participa do desenho da estratégia, 
propondo soluções e produzindo storyboards, roteiros, recursos e 
adaptação de conteúdos. Auxilia no controle de qualidade e 
implementação de cursos na plataforma de aprendizagem (LMS, 
Moodle etc.) e, para as ações presenciais, o profissional é responsável 
pelo apoio à equipe de instrutores orientando como a ação deve ser 
aplicada.

 2.2 Pleno

 

 

 

O profissional pleno não possui autonomia decisória, então, dessa 
forma, precisa de assessoria direta do gestor ou do DI sênior.   
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2.4 E quanto ganha o DI?

O DI inicia ganhando em média R$ 
2.586,00 como júnior, R$3.227,00 
pleno e R$ 4 .484 ,00 para o 
profissional sênior. Com variações 
médias que podem ir de R$ 
2.000,00 a R$ 5.000,00.

2.3 Sênior

Esse profissional é especialista em 
p r o d u ç ã o  d e  r e c u r s o s 
educacionais, pós-graduado e é 
responsável por gerenciar projetos 
e equipes de especialistas em 
roteiros, conteudistas, designers 
instrucionais junior e pleno, 
designers gráficos, ilustradores, 
videomakers etc. É responsável 
t a m b é m  p e l o  c o n t r o l e  d e 
qualidade das peças produzidas e 
implementação do curso em uma 
plataforma de aprendizagem, ou, 
nos casos de soluções presenciais, 
o profissional é responsável por 
construir a estratégia de aplicação 
da ação educacional, os materiais 
q u e  s e r ã o  u t i l i z a d o s  e  é 
responsável também no suporte 
d a  e q u i p e  d e  i n s t r u t o r e s , 
orientando em como a ação deve 
ser aplicada para que o objetivo 
seja alcançado.

 

 

 

Agora que você conheceu os 
níveis de atuação do DI e percebeu 
que varia muito de empresa para 
empresa, como você avalia seu 
nível de atuação? Você está num 
nível júnior, pleno ou sênior?
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Conteúdo Bruto: é a reunião do conteúdo escrito referente a uma 
disciplina, um curso ou um treinamento etc, sem qualquer tipo de imagem, 
e que contenha a indicação de recursos.

Cursos livres: são cursos que não necessitam de reconhecimento do 
Ministério da Educação. São flexíveis, em geral não tem pré-requisito e o 
certificado pode ser emitido pela própria instituição que os oferece.

3. PRINCIPAIS CONCEITOS E SIGLAS USADOS PELO(A) DI

Andragogia: é a ciência que estuda a aprendizagem nos adultos.

AVA: sigla para Ambiente Virtual de Aprendizagem. É basicamente um 
ambiente digital de sala de aula.

Comunicação Síncrona e Assíncrona: comunicação síncrona é quando 
alunos e professores estão online ao mesmo tempo. Já a comunicação 
assíncrona é quando um alguém emite uma mensagem, mas o receptor 
pode não recebê-la imediatamente. Um ótimo exemplo de comunicação 
assíncrona é quando assistimos a um webnar gravado porque não 
estávamos online no momento da aula.

Sabendo disso, separamos alguns conceitos frequentemente usados na 
linguagem do Designer Instrucional para facilitar a compreensão e a 
aplicação em seus projetos. 

ADDIE: modelo de design instrucional composto por 5 etapas que formam 
a sigla: Analyze (Análise), Design (Desenho), Develop (Desenvolvimento), 
Implement (Implementação) e Evaluate (Avaliação).

No seu dia-a-dia, o(a) DI pode se deparar com uma linguagem 
completamente nova, que pode até assustar! Quem nunca se deparou 
com uma palavra ou termo em inglês e não sabia bem o que significava?

 

Conhecer cada termo e as principais siglas pode facilitar o entendimento e 
a comunicação na sua rotina de trabalho. 

Vamos conferir?

Conteudista: profissional responsável por desenvolver um conteúdo com 
uma finalidade específica. 
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Designer Instrucional: é o profissional responsável por facilitar o 
processo de ensino, propondo soluções de aprendizagem adequadas ao 
objetivo desejado.

Design Instrucional: é o processo de tornar uma instrução mais 
interessante, facilitando o aprendizado e a experiência do aluno, 
mobilizando o interesse do aluno.

EaD: sigla para  Educação a Distância, em que os alunos e professores 
podem não estar fisicamente no mesmo lugar, mas podem interagir em 
uma sala de aula online de forma síncrona ou assíncrona.

Engajamento: é a capacidade de dedicar atenção significativa a uma 
determinada tarefa. Quanto mais bem-estar envolvido, maior é o 
engajamento.

Fórum de discussão: espaço digital, em geral componente de um AVA, 
que promove um debate a respeito de determinado tema estudado no 
curso. O fórum normalmente é mediado pelo professor(a) ou tutor(a).

Gamificação: é um conjunto de atividades pedagógicas que envolvem 
resolução de problemas, aplicando as características de um jogo.
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HTML: sigla para Hypertext Markup Language (em português, 
Linguagem de marcação de hipertexto). É a linguagem base da internet, 
utilizada comumente para produção de páginas web e para qualquer 
sistema online que capture informação. 

LMS: sigla para Learning Management System (em português: Sistema 
de Gestão de Aprendizagem). São as plataformas dos AVAs, ou seja, 
programas capazes de gerenciar sistemas online de aprendizagem. O 
Moodle é um bom exemplo de LMS.

MOOC: em inglês, sigla para Massive Open Online Course (curso aberto 
e massivo). São oferecidos a um grande número de alunos, em geral 
gratuitos, sem pré-requisitos, e não são certificados. 

Objeto de aprendizagem (OA): recursos didáticos online, que podem 
ser utilizados por qualquer pessoa, com o objetivo de potencializar o 
aprendizado.

REA: sigla para Recursos Educacionais Abertos. Conforme a UNESCO, 
REA são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer 
suporte ou mídia que estão sob domínio público ou são licenciados de 
maneira aberta, permitindo que sejam acessados, utilizados, adaptados 
e redistribuídos por terceiros.

Roteiro: o roteiro de um projeto ou recurso didático é um passo a passo 
previamente escrito, que pode tornar a produção mais simples e 
assertiva.

Metodologias ativas de aprendizagem: como o nome diz, ativa no 
processo de aprendizagem, ou seja, há uma construção conjunta do 
conhecimento ao invés da transmissão de conteúdos prontos.

TIC: sigla para Tecnologia da Informação e Comunicação. São 
tecnologias diretamente ligadas à informação e que atuam na 
comunicação de alguma forma, como, por exemplo, os softwares, 
hardwares, internet, dispositivos móveis etc.

Tutor(a): é a pessoa que acompanha os alunos em um curso online. São 
mediadores do processo de aprendizagem dos alunos e são 
fundamentais para criar situações que favoreçam a construção do 
conhecimento.
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WBT (Web Based Training): treinamento baseado na Web, ou seja, 
treinamentos digitais por meio da internet.

  

Webnar ou webconferência: são reuniões em tempo real, que 
permitem a comunicação síncrona entre os participantes.
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Ÿ Que recursos são esses?

Partindo do princípio que o Design Instrucional é a mobilização e 
organização de recursos de modo intencional, com o objetivo de 
proporcionar ao aluno uma experiência de aprendizagem engajada e 
efetiva, vamos entender:

4. QUAIS RECURSOS SÃO PRODUZIDOS E A ATUAÇÃO DO DI EM CADA 
UM 

Ÿ Qual a atuação do Designer Instrucional na produção desses 
recursos?

4.1 Recursos

Quando se fala em recursos, logo se pensa em recursos digitais, mas 
vale lembrar que recursos de aprendizagem são os materiais usados 
para preparar ou melhorar uma aula que será dada e  podem ser ou não 
digitais. Por exemplo:

NÃO DIGITAL DIGITAL

Apostilas Jogos Digitais

Livros Softwares

Atividades avaliativas impressas Slides

Artigos Impressos Vídeos

Jogos Podcasts

Materiais didáticos de apoio Atividades Interativas

Fóruns
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Estes e muitos outros recursos podem e devem ser usados pelo DI no 
planejamento e realização de uma unidade, um curso ou um programa 
completo de formação.

Além disso, o cliente deve realizar a ponte entre a equipe de tecnologia 
da informação (TI) e a equipe pedagógica, atuando, sempre que 
necessário, como  interlocutor entre professor/conteudista e o técnico 
na produção das atividades interativas. 

É importante que o DI tenha conhecimento sobre as ferramentas, 
mesmo que esse conhecimento não seja de forma aprofundada, pois 
isso facilita para que ele consiga entender o processo de 
desenvolvimento dos materiais e poder, assim, acompanhar as etapas 
de produção, sabendo de quais profissionais/áreas envolvidos ele 
precisa cobrar ou direcionar atividades. 

Idealmente,  os recursos são produzidos por uma equipe 
multidisciplinar, formada por conteudistas, designers gráficos, 
especialistas em tecnologia, produtores de vídeo e áudio, mas cabe ao 
DI um papel fundamental nesta produção: a partir da caracterização do 
público-alvo e da definição dos objetivos de formação para o curso, o DI 
deve planejar, escolher e indicar quais recursos serão utilizados, tendo 
por base sempre critérios pedagógicos e estratégicos, definidos em 
conjunto com a instituição ou cliente solicitante – este também deve 
acompanhar as etapas de produção.
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Agora que você já sabe um pouco mais sobre recursos e o papel do DI 
durante a produção desses recursos, que tal pesquisar um pouco mais 
sobre o tema? 

Ÿ produzir roteiros para a criação de podcasts; 

Também é função do DI durante a produção de recursos:

5. MERCADO DE TRABALHO: EAD, EDUCAÇÃO PRESENCIAL, AGÊNCIAS, 
EDUCAÇÃO CORPORATIVA E ENSINO HÍBRIDO

Agora que você já conhece um pouco sobre a trajetória do Designer 
Instrucional e a importância desse profissional no processo de 
aprendizagem, vamos falar sobre o mercado de trabalho para o DI. Em 
quais locais ou instituições podemos ter um profissional com essas 
competências e habilidades? 

Ÿ adaptar conteúdos para uma linguagem dialógica; 

Ÿ preparar storyboards para a produção de vídeos;
Ÿ traduzir atividades de interação/avaliação para uma linguagem 

adequada; 
Ÿ e, ao final, fazer a validação de toda essa produção junto ao cliente ou 

instituição solicitante.
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5.1 Designer Instrucional e o EAD

Pensa comigo: sabe quando você acessa aqueles cursos na internet 
cheios de texto sem sentido, que você passa horas na frente do 
computador e não aprende nada? Pois é, esses cursos possivelmente 
não passaram pelas mãos de um DI.

A função do DI no ensino a distância é fundamental para desenvolver as 
ferramentas que estimulem e despertem o interesse dos alunos. Como 
esse é o profissional que, ao estudar o público-alvo, entende o que será 
atrativo para os alunos, o seu grande desafio é transformar o conteúdo 
em uma experiência de aprendizagem transformadora. 

O mercado de trabalho para o DI abrange vários campos profissionais 
que possibilitam a atuação na área de treinamento, instituições de 
ensino, produção de conteúdos, planejamento de aulas, entre outros - 
as áreas são as mais diversas, já que o DI colabora para a criação de 
soluções de aprendizagem. 

O Designer Instrucional traz as estratégias para criar uma experiência de 
aprendizagem transformadora no EAD. 
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5.2 Designer Instrucional na Educação Presencial

Na Educação Presencial, o DI pode colaborar fortemente com o roteiro 
de aulas, criando dialogicidade entre o roteiro e os objetos de 
aprendizagem inseridos nas videoaulas. Além disso, o DI também 
elabora diversos outros recursos utilizando metodologias ativas, 
podendo construir trilhas de aprendizagem e redigir capítulos e 
módulos.

Como as habilidades do DI podem fazer diferença no ambiente 
corporativo? Por meio da criação de métodos inovadores para projetos 
de treinamento e desenvolvimento. O designer instrucional tem esse 
olhar competente sobre o que as pessoas precisam aprender para 

Nas agências, o DI faz parte do trabalho de planejamento do que será 
feito como solução de aprendizagem, participa da reunião de briefing 
com o cliente, faz a criação e o desenvolvimento de roteiros e também 
pode ser chamado para redigir e revisar textos. Enfim, o Designer 
Instrucional precisa materializar aquilo que o cliente precisa (e não 
necessariamente o que é desejado – para isso, é necessário um estudo 
das necessidades e dores do cliente). O DI vai dizer, por exemplo, como 
cada conteúdo pode ser disponibilizado na produção da identidade 
visual. 

5.3 Designer Instrucional nas Agências

5.4 Designer Instrucional na Educação Corporativa 
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terem uma melhor performance e o que a empresa precisa que os 
colaboradores aprendam para que os objetivos organizacionais sejam 
alcançados. Dessa forma, o DI é o responsável pelos métodos que 
podem contribuir para a aprendizagem autônoma dos colaboradores. 

O Ensino híbrido, ou blended learning, é uma modalidade de ensino que 
mistura o ensino a distância com o ensino presencial. O grande desafio 
para o DI, nesse caso, é conseguir definir metodologias de ensino que se 
adaptem às duas modalidades de ensino, garantindo o engajamento e a 
interação entre os alunos.

5.5 Designer Instrucional no Ensino Híbrido 

A forma de organização de toda essa teoria do ensino híbrido (também 
conhecido como blended learning), enquanto uma modalidade de 
metodologia ativa, pode ser muito bem executada pelo DI – desde a 
análise contextual do planejamento do projeto, buscando informações, 
fazendo a ponte entre o ensino presencial e o ensino a distância, 
selecionando os recursos e ferramentas, elaborando trilhas de 
atividades e validando e observando todo esse processo de formação 
híbrida.
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E chegamos ao final deste e-book. 

A ideia de contar um pouco sobre a vida de Designer Instrucional, 
trazendo conceitos bem básicos e simples, foi pensada a partir de 
discussões em grupos, em que dúvidas a respeito da área e da profissão 
foram trazidas. Muita gente perguntava: “como fazer um curso para ser 
designer instrucional sem ter a base de conceitos básicos? Que às vezes 
nem são explicados nos cursos de pós e de mercado, por exemplo?”

Por conta disso, este e-book se tornou uma construção coletiva de 
pessoas apaixonadas por educação e engajadas em transformar o 
mundo em um lugar melhor. Uma das maneiras que elas encontraram 
para fazer isso é compartilhando os seus conhecimentos através dos 
textos lidos por você. 

Agradecemos ao Mercado EAD pela confiança e por nos possibilitar que 
compartilhemos nossos conhecimentos e experiências como Dis. 

CONCLUSÃO

Equipe Cyber Educa | Mercado EAD

Um abraço,

Esperamos que este e-book tenha te ajudado a resolver várias dúvidas a 
respeito de alguns conceitos muito utilizados na área do Design 
Instrucional. A vida de DI não é fácil, mas é muito recompensadora. 
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