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SEGUNDO FÓRUM NACIONAL TRILHAS 
DE APRENDIZAGEM:
Gestão por competências em 

organizações públicas e privadas

1CARBONE
Treinamento e consultoria

OFICINA 3 
Curadoria do Conhecimento: modelagem de 

trilhas de aprendizagem
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Trilha
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3Trilho

1.1 Equalização Conceitual

 A Trilha. Resolve um problema de desenvolvimento de
competência que habilita o indivíduo a atuar com
desenvoltura no ambiente de trabalho. Por isso, constitui
uma formação de médio e longo prazos.

4

 O Trilho. Foca na rotina e nas operações cotidianas e pode
ser monitorado por testes de conhecimentos. Constitui caminho
de desenvolvimento obrigatoriamente estabelecido pela
organização, estando vinculado a uma formação mais imediata, de
curto prazo.
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Curadoria de Conhecimento

Equalização Conceitual

 A Curadoria. Valoriza, destaca, apresenta e zela

pelo conhecimento contido na Trilha e nos seus Trilhos,
bem como orienta a navegação em ambos.
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Parafuso de Cabo de Serrote  (Autor Jessier Quirino)

Tem uma placa de Fanta encardida
A bodega da rua enladeirada

Meia dúzia de portas arqueadas
E uma grande ingazeira na esquina

A ladeira pra frente se declina
E a calçada vai reta nivelada

Forma palmos de altura de calçada
Que nos dias de feira o bodegueiro
Faz comércio rasteiro e barateiro 7

1.2 Exemplo Trilha: Poema Parafuso de Cabo de Serrote

Num assoalho de lona amarelada.
Se espalha uma colcha de mangalho:
É cabrestro, é cangalha e é peixeira

Urupema, pilão, desnatadeira
Candeeiro, cabaço e armador
Enxadeco, fueiro, e amolador
Alpercata, chicote e landuá
Arataca, bisaco e alguidar

Pé de cabra, chocalho e dobradiça
Se olhar duma vez dá uma doidiça

Que é capaz do matuto se endoidar. 8
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É bodega pequena cor de gis
Sortimento surtindo grande efeito
Meia dúzia de frascos de confeito

Carrossel de açúcar dos guris
Querosene se encontra nos barris
Onde a gata amamenta a gataiada

Sacaria de boca arregaçada
Gargarejo de milhos e farelos

Dois ou três tamboretes em flagelo
Pro conforto de toda freguesada.

9

No balcão de madeira descascada
Duas torres de vidro são vitrines

A de cá mais parece um magazine
Com perfume e cartelas de Gillete

Brilhantina safada, canivete
Sabonete, batom... tudo entrempado

Filizolla balança bem ao lado
Seus dois pratos com pesos reluzentes

Dá justeza de peso a toda gente
Convencendo o freguês desconfiado.

10
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A Segunda vitrine é de pão doce
É tareco, siquilho e cocorote

Broa, solda, bolacha de pacote
Bolo fofo e jaú esfarofado

Um porrete serrado e lapidado
Faz o peso prum março de papel

Se embrulha de tudo a granel
E por dentro se encontra uma gaveta
Donde desembainha-se a caderneta

Do freguês pagador e mais fiel.
11

Prateleiras são tábuas enjanbradas
Com um caibro servindo de escora

Tem também não sei qual Nossa Senhora
Com um jarrinho de louça bem do lado

Um trapézio de flandres areados
Um jirau com manteiga de latão

Encostado ao lado do balcão
Um caneiro embicando uma lapada

Passa as costas da mão pelas beiçadas
Se apruma e sai dando trupicão.

12
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Tem cabides de copos pendurados
E um curral de cachaça e de conhaque
Logo ao lado se vê carne de charque

Tira gosto dos goles caneados
Pelotões de garrafas bem fardados
Nas paredes e dentro dos caixotes

Tem rodilha de fumo dando um bote
E um trinchete enfiado num sabão

Bodegueiro despacha a um artesão um
parafuso de cabo de serrote.

13
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1.3 Exemplo Trilho: Texto Bolo de Café 
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1.4 Exemplo Sistema Curadoria 

16
Passo a Passo
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2.1 Passo para Montar uma Trilha de Aprendizagem

• Analise o tema e eventuais adjetivos vinculados e verifique, preliminarmente,  a 
existência de:

• Generalidade;
• Ambiguidade; ou
• Nexo prejudicado.

• Determine o problema de capacitação
• Verifique se o tema pode ser expandido
• Verifique se o tema tem que ser redefinido
• Escolha a trilha
• Determine o trilho

17

Li
de

ra
nç

a

liderança participativa

como conduzir  reuniões 
participativas

acolhendo sugestões de 
inovação

liderança 
desenvolvedora

Montagem e 
acompanhamento de PDI

feedback contínuo

liderança para resultados

implantando 
planejamento de equipe

construção de 
indicadores e metas

Tema Sub-Tema TrilhoLegenda:
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2.2 Exemplo

Tema

• Cultura Brasileira

Trilha

• Música Popular 
Brasileira

Trilhos

• História da MPB
• Principais 

Manifestações 
Musicais: Sul, 
Sudeste, Centro-
Oeste, Nordeste e 
Norte)

• Grandes 
Compositores

• Os Festivais da 
Canção 

• Patrimônio Imaterial 
Musical: As Músicas 
de Raiz

19

2.3 Papéis:  Curador/Coordenador/Designer da Trilha

1. Identificar as necessidades de capacitação juntamente com a área de Gestão de Pessoas 
2. Estabelecer escopo, objetivos, público-alvo e conteúdo do teste de conhecimento da trilha 
de aprendizagem 
3. Estabelecer a orientação de navegação na trilha e nos trilhos
4. Patrocinar o desenvolvimento da trilha e articular apoio com colaboradores e conteudistas
5. Estruturar a trilha de aprendizagem a partir do objetivo e dos conteúdos indicados
6. Coordenar o desenvolvimento permanente da trilha, sugerindo melhorias e avaliando as 
propostas de alteração que surgirem dos usuários 
7. Desenvolver as questões para os testes de conhecimento com base na metodologia oficial
8. Validar a trilha juntamente com a área de Gestão de Pessoas 
9.  Dominar a linguagem de publicação, publicar a trilha ou acompanhar a sua publicação
10. Vigiar novas publicações tempestivamente

20
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Papéis:  Área de Gestão de Pessoas

1. Coordenar o Sistema Trilhas de Aprendizagem 
2. Aprovar as trilhas em desenvolvimento
3. Autorizar o desenvolvimento de novas trilhas
4. Autorizar os artigos vinculados às trilhas 
5. Aprovar mudanças no padrão metodológico de publicação
6. Acompanhar a qualidade geral das trilhas, principalmente dos testes, das avaliações 
publicadas e da necessidade, oportunidade e navegabilidade de cada uma dessas trilhas 
7. Identificar trilhas obsoletas e não utilizadas, descartando-as ou promovendo a atualização 
sempre que necessário 
8. Validar as trilhas junto com o coordenador 

22
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Papéis:  Área de Tecnologia da Informação

1. Manter o ambiente Colabora em funcionamento operacional e dirimir dúvidas de 
publicação.

23
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Indexação
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2.4 Tabela de Indexação de Documentos

25

26

Orientações
de 

Navegação
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2.5 Orientação Navegação Trilho, Trilha e Curadoria

Tema

• Cultura Brasileira

Trilha

• Música Popular 
Brasileira

Trilhos

• História da MPB
• Principais 

Manifestações 
Musicais: Sul, 
Sudeste, Centro-
Oeste, Nordeste e 
Norte)

• Grandes 
Compositores

• Os Festivais da 
Canção 

• Patrimônio Imaterial 
Musical: As Músicas 
de Raiz

28
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Trilha

29

Compreender em que lugar está inserida a MPB, e sua importância no panorama cultural 
brasileiro, é de suma importância para o desenvolvimento de competências dos músicos da 
Orquestra Nacional Brasileira (ONB). Trata-se de uma material especialmente selecionado que 
permitirá um sobrevôo consistente sobre as várias facetas da MPB, em suas mais diversas 
expressões, como por exemplo na dissertação SS, sobre as origens do Forró e do Samba; ou 
os documentários em vídeo com entrevista com grandes compositores e músicos nacionais. 
Na Trilha MPB, os colaboradores da ONB terão acesso a múltiplas opções de aprendizagem, 
na perspectiva de médio e longo prazo de formação. Sugerimos que a navegação comece pelo 
livros dos Autores, X, Y, Z; seguida pelos vídeos A,B,C, tese XX, dissertação SS e as leis e 
decretos que regulam a produção cultural e a veiculação musical, nos documentos CC e BB. 

Trilho: Os Festivais da Canção 

30

• O trilho Os Festivais da Canção, atende a uma das diretrizes 
estratégicas da Orquestra, para 2017-2022, que é a 
“Valorização dos Grandes Festivais da Canção”, notadamente 
da década de 60 e 70, com toda sua efervescência criativa, 
dentro de um quadro político institucional de grande 
instabilidade. Faz parte do trilho uma Tese sobre o choque 
músico-cultural entre os gêneros: Jovem Guarda, Bossa Nova, 
Tropicália e MPB, divididos em dois grupos: os “alienados” -
Jovem Guarda e Bossa Nova e os “engajados” - MPB e 
Tropicália. Também integra o Trilho o áudio extraído do vinil 
Grande Festivais, bem como um vídeo com uma das músicas 
de maior impacto nos festivais, chamada de Disparada. A 
aprendizagem desse Trilho será mensurada na realização de 
Testes de Conhecimentos, com questões extraídas da Tese, 
acima descrita. 
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Trilho: Os Festivais da Canção  - Vídeo Disparada,  
Compositores: Vandré e Theo de Barros, Interpretação Jair Rodrigues, 
Festival da Record, 1965

31

32

Pontos
de 

Controle
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2.6 e 2.7 Ponto de Controle I e II: Testes de Conhecimento e Avaliação 
de Competências 

33

Tipo do teste Trilha 
cognitiva

Trilha 
comportamental

Teste cognitivo

Auto-avaliação comportamental 

Avaliação comportamental 
(executada pelo gerente, chefe, 
par, subordinado ou coaching 
designado) 

2.8 Normatização

34

 Conceito e Premissas do modelo de trilhas de aprendizagem
 Objetivos do sistema trilhas de aprendizagem
 Acesso às trilhas de aprendizagem
 Acesso às ações de desenvolvimento
 Trilhas e Plano de Desenvolvimento de Competências Individual

(PDI)
 Trilhos, Provas e Testes de Conhecimento
 Administração do Sistema Trilhas de Aprendizagem
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2.9 Navegabilidade

35

Oficina 4

Navegabilidade

36
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2.9 Navegabilidade

37

Oficina 4

2.10 Construção Coletiva

38

Oficina 5
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Mão na Massa!


