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Trilhas de Aprendizagem



VIVEMOS A ERA DA INSTANTANEIDADE 



Características da era 
da instantaneidade

• Recriar a realidade a cada instante –
crítica sistemática à lentidão nas 
mudanças

• Emerge em oposição ao mundo real –
como se parar levasse a obsolescência 
instantânea

• Direcionar as mentes para opções 
inusitadas – gerando variação do saber

Isso gera impactos no nosso cotidiano



Impactos da 
instantaneidade

• Sociabilidade virtual

• Fim da atenção exclusiva (concomitância das 
tarefas)

• Danos à oralidade - comunicação escrita 
tempestiva

• Sentimento de isolamento – paradoxo da 
conexão



CAMINHOS DA 
EDUCAÇÃO NA ERA 
INSTANTANEIDADE:

uma proposta aplicada e
fundamentada na arte



Somos inundados com dados, informações e 
conhecimentos e, dependendo do tipo do assunto 
consumido ou pesquisado, nos sentimos bem?



Somos inundados com dados, informações e 
conhecimentos e, dependendo do tipo do assunto 

consumido ou pesquisado, nos sentimos mal?



Estamos inundados de informações e 
conhecimentos por todo lado, tudo ficou mais fácil...

Os maiores bancos de dados do mundo  

A maior filmografia do mundo



Estamos inundados de informações e conhecimentos 
por todo lado, tudo ficou mais fácil...

A maior base de currículos do mundo

A maior vitrine do mundo



Estamos inundados de informações e conhecimentos 
por todo lado, tudo ficou mais fácil...

A mais eficiente plataforma integrada de comunicação instantânea



Estamos inundados de informações e conhecimentos 
por todo lado, tudo ficou mais fácil...

Nuvens que guardam toda a informação de pessoas e empresas



Estamos inundados de informações e conhecimentos 
por todo lado, tudo ficou mais fácil...

Excelentes, múltiplos e redundantes cursos a distância 
em qualquer idioma, em qualquer tema.



Todos esses ambientes operam com alta tecnologia 
como a Machine Learning 

máquinas com a capacidade de aprenderem sozinhas a partir de grandes volumes de dados



E com toda essa informação e tecnologia convergente 
disponíveis, conseguimos resolver nossos problemas ? Ou 
cansamos deles, abandonando-os ?



Ou será que tudo é temporário, 
todas as respostas que damos são
rapidamente deixadas pra trás pelo
desenvolvimento do conhecimento ? 

O destino do conhecimento 
é virar rapidamente retalho?



PARECE QUE HÁ 
ALGO COMUM EM 
TUDO QUE VIMOS 
ATÉ AGORA

Apesar dos 
esforços, estamos
organizando o 
conhecimento
corretamente ?   
Ou falta algo que 
possa nos ajudar?



Vamos 
consultar a arte 
para responder 
esta questão



A ARTE 
ENCANTA A 
VIDA...



E PRECISA SER VISTA, INTERPRETADA E 
COMPREENDIDA...



O artista expõe sua perspectiva...



O CURADOR REUNE E APRESENTA AS OBRAS E ESTABELECE 
UM OU VÁRIOS SENTIDOS À ARTE, AMPLIFICANDO A 
COMPREENSÃO 



Uma coisa é a obra em si
“Campo de Trigo com Corvos”, 10.07.1890
Movimento estético: pós impressionismo
Van Gogh morreu aos 37 anos



Curadoria da obra de Van Gogh
Vincent van Gogh art ALIVE - Atelier des Lumières
(Paris, France) STARRY NIGHT - Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=lumieri+de+paris+van+gogh&&view=detail&mid=EB6DF3F78368DC562232EB6DF3F78368DC562232&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3Dlumieri%2Bde%2Bparis%2Bvan%2Bgogh%26FORM%3DHDRSC3




A Curadoria é profissão antiga...



E hoje já temos a Curadoria Digital...



E quem ensina na sociedade do conhecimento ?

Multiplicidade de recursos,
instrumentos, locais e espaços 

de aprendizagem



A questão do consumidor é a escolha. O que consumir?



E QUEM PODE 
ORGANIZAR 
ISSO?

MAS 
ONDE?



Nas trilhas de aprendizagem



Responder à complexidade do mundo 
contemporâneo

Promover a Integração do  espaço de 
trabalho e o desenvolvimento de 
competências

As trilhas de aprendizagem nasceram com esse fim, de 
organizar o consumo de ações de desenvolvimento e...



Mas como podemos definir essa curadoria que 
batizamos, no Brasil, de  “Trilhas de 
Aprendizagem”?

As trilhas de aprendizagem são caminhos alternativos e

flexíveis, que permitem que um profissional escolha, dentre

as várias possibilidades de capacitação apresentadas,

aquelas que melhor se adequem ao seu estilo de

aprendizagem, tempo de dedicação, necessidades e

interesses.



As trilhas de aprendizagem podem ser entendidas como plataformas

eletrônicas de capacitação (individualizada) e gestão do conhecimento

corporativo, gerenciadas por curadores especializados nos temas, contendo

as mais diversas formas de aprendizagem, tais como filmes, vídeos,

podcast, documentos, procedimentos, treinamentos, EAD, livros

digitalizados, artigos, grupos whats-app, técnicas para transferência de

conhecimento face-a-face, orientações de procedimentos escritas ou em

vídeo, passo-a-passo de atividades, etc, disponibilizadas na lógica do

microlearning.

Pedro Carbone

Mas como podemos definir essa curadoria que 
batizamos, no Brasil, de  “Trilhas de 
Aprendizagem”?



Trilhas e trilhos se completam...



 A trilha olha para a formação do profissional, que é pródiga,
diversa (foco na CARREIRA). A trilha resolve um problema de
desenvolvimento de competência amplo, vinculado à profissão, à carreira,
que habilita o indivíduo a atuar com desenvoltura no trabalho diante dos
desafios. Por isso, constitui uma formação de médio e longo prazos e
pressupõe escolhas.

 O trilho olha para um problema específico do processo de
trabalho, e tem um resultado objetivo a ser alcançado (foco
no TRABALHO). O trilho tem foco na rotina e nas operações cotidianas

e pode ser monitorado por testes de conhecimentos ou avaliações de
competência. Constitui caminho de desenvolvimento obrigatoriamente
estabelecido pela organização, estando vinculado a uma formação mais
imediata, de curto prazo.

SIMULTANEIDADE
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