
PCC 2022

Título: Trilhas de Aprendizagem: uma proposta alternativa para o planejamento de
aulas de línguas

Eliane Carolina de Oliveira (ecaol2@ufg.br)
Duração: 50 horas

1. Introdução e Fundamentação Teórica

Adentrei o campo das tecnologias digitais de informação e comunicação
(TDICs) na educação como tema de estudos durante meu doutorado (OLIVEIRA, 2008)
e, desde então, esta área vem se constituindo como um dos principais focos da minha
atuação no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação de educadores e de novos
pesquisadores.

Ao longo dos anos, tenho oferecido e coordenado diversos projetos de Prática
como Componente Curricular (PCC) que, entre outras questões, foram mediados e
envolveram vários recursos tecnológicos como ferramentas de autoria, wikis, blogs,
tecnologias de áudio e vídeo, entre outros recursos digitais encontrados na web. Alguns
projetos foram:

★ Eu Blogo, tu blogas, ele bloga. Você bloga?
★ Encontrando-me na História dos Métodos e Abordagens de Ensino de Língua
★ Batata Quente, Quente, Quente: a ferramenta de autoria Hot Potatoes para a

elaboração de atividades de ensino
★ Aprendendo com Estratégias de Aprendizagem de Línguas
★ Navegar é Preciso: ferramentas da Web 3.0 e a aprendizagem de inglês
★ Tecnologias de Áudio e Vídeo na Sala de Aula de Língua Estrangeira e

Habilidades Integradas
★ Explorando as TDICs nos contextos ERE, ensino multimodal e outras

modalidades

Além dos projetos, ministrei ao longo dos anos as disciplinas Internet e Ensino e
Tecnologias e Ensino de LEs que possuíam características do ensino híbrido que é uma
metodologia que combina a utilização de recursos digitais com as interações
presenciais, sendo um modelo possível para facilitar a combinação do ensino online
com o ensino presencial (BACICH, 2016). Moreira e Schlemmer (2020) caracterizam
o ensino híbrido pelo uso de soluções combinadas ou mistas, envolvendo a interação
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entre as modalidades presencial e a distância, a interação entre abordagens pedagógicas
e a interação entre recursos tecnológicos.

Meu objetivo foi e é romper com as práticas do ensino tradicional, centrado no
professor e com o aluno desempenhando um papel majoritariamente passivo e
considerar metodologias mais ativas, outros espaços, tempos, fontes de conteúdos e
práticas instrucionais com a utilização de diferentes recursos tecnológicos. Com isso,
nas aulas, o aluno tem um papel mais ativo e pode ser protagonista no seu processo de
construção de conhecimento.

Mesmo com tal familiarização e experiência prática obtida com o uso
pedagógico das TDICs, o ano de 2020 trouxe não só a mim, mas a outros profissionais
da educação, um desafio de proporções globais e inédito na sociedade contemporânea,
visto que a pandemia de COVID-19 ocasionou um necessário isolamento social levando
as instituições de ensino para um contexto totalmente novo: o do ensino remoto
emergencial.

Como esclarecem Moreira e Schlemmer (2020, p. 9),

com as restrições impostas pelo vírus, o Ensino Remoto de Emergência
é, na realidade, um modelo de ensino temporário devido às
circunstâncias desta crise. Envolve o uso de soluções de ensino
totalmente remotas idênticas às práticas dos ambientes físicos, sendo
que o objetivo principal nestas circunstâncias não é recriar um
ecossistema educacional online robusto, mas sim fornecer acesso
temporário e de maneira rápida durante o período de emergência ou
crise.

Os autores acrescentam que tal modalidade de ensino ou aula foi adotada nos
diferentes níveis, por instituições educacionais no mundo todo, em função das restrições
impostas pelo COVID-19 e tem as seguintes características:

1) pressupõe o distanciamento geográfico de professores e estudantes;
2) o ensino presencial físico (mesmos cursos, currículo, metodologias e práticas

pedagógicas) é transposto para os meios digitais, em rede;
3) o processo é centrado no conteúdo, que é ministrado pelo mesmo professor da

aula presencial física;
4) embora haja um distanciamento geográfico, a aula ocorre num tempo síncrono,

seguindo princípios do ensino presencial;
5) a comunicação é predominantemente bidirecional, do tipo um para muitos, no

qual o professor protagoniza vídeo-aula ou realiza uma aula expositiva por meio
de sistemas de webconferência;

6) as presenças físicas do professor e do aluno são substituídas por uma presença
digital numa sala de aula digital;

7) o foco está nas informações e nas formas de transmissão dessas informações;
8) tudo o que é concebido e disponibilizado é registrado, gravado e pode ser

acessado e revisto posteriormente.

Mesmo diante de tais características, que sinalizam a continuidade do modelo
tradicional de ensino transportado para o meio digital, o cenário exigiu reflexão e



reformulação nos modos de preparar as aulas e confeccionar materiais instrucionais bem
como estimulou a busca por estratégias para motivar o engajamento e a interação ativa
dos estudantes. Isso significa que nós, professores, necessitamos nos familiarizar e nos
capacitar para atuar no novo contexto de ensino e com as novas ferramentas digitais e os
aplicativos.

O trabalho que desenvolvi nos últimos anos, principalmente no período do ERE,
serviu de base para o projeto que aqui proponho: o de apresentar uma forma alternativa
de planejamento de aulas de línguas: as trilhas de aprendizagem. Nela, um conjunto de
atividades é proposto de forma a possibilitar ao estudante apreender os conteúdos por
meio de esquemas de navegação que podem ser personalizados, com base em variáveis
como objetivos, perfil do aluno e características de aprendizagem. Mais
especificamente, pretendo compartilhar a proposta de planejamento de aulas por meio
de trilhas de aprendizagem que são entendidas como um conjunto sistemático e
multimodal de unidades de aprendizagem, contendo diferentes esquemas de navegação,
que podem ir desde modelos lineares, prescritivos, passando-se por modelos mais
hierárquicos, em que são permitidas escolhas, e chegando-se a modelos em rede, cuja
navegação é mais livre e tem como propósito o desenvolvimento de competências.
(LOPES; LIMA, 2019)

2. Objetivos

O presente projeto objetiva, portanto, apresentar a forma de planejamento de
unidades e/ou sequência de atividades conhecida como trilhas de aprendizagem para
que os estudantes inscritos possam

1) experienciar um processo de formação docente que englobe as TDICs como
ferramentas que trazem novas possibilidades para o fazer pedagógico;

2) agregar competências tecnológicas que proporcionem mudanças para o processo
educacional e para a sua formação universitária;

3) criar materiais online para aulas de línguas com o auxílio dos demais
participantes e da professora;

4) compartilhar experiências e desafios no processo de conhecer as possibilidades
didáticas das trilhas.

3. Metodologia

No período destinado à realização da Prática como Componente Curricular
(PCC), totalizando 50 horas, os alunos inscritos participarão de encontros síncronos e
assíncronos, em dias e horários a serem determinados posteriormente, nos quais haverá
explanações acerca da dinâmica do trabalho que tem as seguintes etapas:

1. Reunião online inicial para apresentação de um panorama sobre o tema;
2. Aulas/encontros assíncronos posteriores para compartilhamento de materiais

criados a partir da proposta das trilhas;



3. Interações nos grupos online;
4. Confecção, apresentação oral e entrega de uma trilha de aprendizagem;
5. Entrega de relatório reflexivo sobre a experiência de criação do material e da

participação na PCC

Os participantes darão prosseguimento ao cumprimento das etapas de forma
individual, sob a supervisão da professora, pesquisando aspectos teórico-práticos sobre
o tema e interagindo com os demais alunos inscritos na PCC por meio de recursos
online (Whatsapp e/ou Google Classroom).
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