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Qual é a diferença entre ensino e aprendizado?



INTRODUÇÃO

Ensino: “processo de transferência de conhecimento”

Aprendizado: “processo ou efeito de aprender”

 Entenda: aprendizado é diferente de aquisição de conhecimento



MODELO DE APRENDIZADO DO ALUNO



MODELOS PEDAGÓGICOS

 Modelo empirista: foco no professor. Modelo tradicional

 Modelo apriorista: foco na bagagem de conhecimento do aluno

 Modo interacionista: foco na relação entre o conhecimento do aluno e do 
professor, considerando modelos socioeconômicos e culturais



DIRETRIZ CURRICULAR BRASILEIRA PARA ESCOLAS 
MÉDICAS

 “O Curso de Graduação em
Medicina deve ter um projeto
pedagógico, construído
coletivamente, centrado no aluno
como sujeito da aprendizagem e
apoiado no professor como
facilitador e mediador do processo
ensino-aprendizagem.”



Você sabe identificar quais fatores 
potencialmente afetam o aprendizado?



FATORES QUE INFLUENCIAM O APRENDIZADO

 Desejo

 de aprender
 Metodologia 

 de ensino

 Condição 

 socioeconômica

 Doenças 

 agudas e crônicas

 Influências 

 familiares



TIPOS DE ALUNOS E ABORDAGENS DE APRENDIZADO

Vamos pensar em três tipos de alunos 
e tentar distingui-los:
 Aqueles que só estudam o que é 

necessário

 Aqueles que procuram ir além do 
conteúdo necessário

 Aqueles que escolhem o que 
desejam estudar



ABORDAGENS AO APRENDIZADO

APRENDIZADO SUPERFICIAL

 Aluno motivado pelo desejo de completar o curso e não fracassar
 Alunos ansiosos, com medo de falha e com baixa autoestima tendem a
 usar essa abordagem
 Memorização mecânica sem entendimento de fato
 Foco na matéria e no teste
 Pouco ou nenhum efeito duradouro para o conteúdo aprendido



ABORDAGENS AO APRENDIZADO

APRENDIZADO PROFUNDO
 O aluno é motivado pelo interesse no tema e pelo desejo de conhecê-lo 

amplamente
 Comum entre pessoas satisfeitas com o que está sendo estudado. Exige 

certo grau de maturidade
 Os alunos fazem analogias, comparações, conexões com conhecimentos 

prévios, imputam significado pessoal
 O resultado final é conhecimento duradouro e transformador



ABORDAGENS AO APRENDIZADO

APRENDIZADO ESTRATÉGICO
 O aluno mistura a abordagem superficial e a profunda, definindo de forma 

seletiva onde se dará o aprofundamento
 A motivação inicial é aquisição de boas notas, com destaque na competição 

entre colegas
 O resultado final é variável e dependerá principalmente das exigências 

estabelecidas pelos professores



Como professores, o que devemos 
proporcionar aos nossos alunos de forma 

geral?



O QUE O PROFESSOR DEVE PROPORCIONAR

Motivação Independência Escolhas

Oportunidades Ambiente modificador Feedback construtivo

Organização clara e
bem estruturada Atividades claras e realistas Prática e reforço



MÉTODO DE ENSINO TRADICIONAL

 Aluno passivo
 Enfase no aprendizado subjetivo
 Motivação ao aprendizado é extrinseca
 Estimula o aprendizado individual e competitivo
 Relativamente inflexível
 Foco no desempenho em curto prazo



MÉTODO DE ENSINO CENTRADO NO ALUNO

 Alunos tem papel ativo
 Enfase no aprendizado com curriculo integrador
 Professor com papel de guia, mentor, orientador
 Motivação intrinseca
 Foco no aprendizado cooperativo
 Atividades flexíveis
 Perspectiva de aprender para toda a vida e estimular a reciclagem
 de conhecimentos



METODOLOGIAS ATIVAS: PROBLEM BASED LEARNING (PBL)

 Modelo centrado na construção de casos/problemas que exploram os 
conhecimentos a serem aprendidos, seguindo o modelo de Maastricht:

− Quais são os 7 passos do modelo de Maastricht?



MODELO DE MAASTRICHT

Os problemas devem seguir 7 passos:
1. Ser uma descrição para a qual se quer uma explicação
2. Ser formulado em termos concretos
3. Ser conciso
4. Ser isento de elementos distrativos
5. Dirigir o aprendizado a um grupo limitado de itens
6. Dirigir apenas a itens que façam parte dos conhecimentos prévios
dos alunos
7. Exigir não mais que 16h de estudos autônomos para que sejam
compreendidos do ponto de vista científico



 Sessões de tutoria:

− 1 preceptor para 5-10 alunos
− 1 aluno se torna coordenador, 1 aluno se 

torna secretário. Deve haver participação 
de todos os alunos nesse rodízio

 Há apresentação dos casos

 O aluno precisa entender, não resolver, o 
problema

 Há dependência de insumos e estruturas 
para concretizar esse método

METODOLOGIAS ATIVAS: PROBLEM BASED LEARNING (PBL)



Existem diferenças notórias entre o ensino de 
grandes grupos e de pequenos grupos. Você 

sabe definir tais diferenças?



ENSINANDO PARA GRANDES GRUPOS

 O método palestra é o mais 
utilizado em escolas médicas. Visa 
exposição de temas para grandes 
grupos de alunos

 A palestra é tida como um dos piores 
métodos para conseguir manter a 
atenção dos alunos

 Para minimizar esse efeito, orienta-se 
realizar palestras em pequenos grupos 
ou em EAD



ENSINANDO PARA GRANDES GRUPOS

 O professor precisa saber algumas informações importantes antes da aula

− O que os alunos já sabem?

− Qual é o propósito da aula?

− Quais recursos estão disponíveis aos alunos para complementação?

− Quais são os modos de avaliação?

− Qual metodologia foi usada previamente?

 Construindo a aula

− Qual é o propósito da aula?
− Identificar o conteúdo a ser apresentado
− Estruturar a aula a partir das ideias tidas para a apresentação
− Testar a aula antes de apresentá-la



ENSINANDO PARA PEQUENOS GRUPOS

 Idealmente há 5-8 alunos

 Pode ser difícil começar o diálogo

 Ensinar para pequenos grupos 
permite unir o ensino às 
habilidades sociais dos alunos

 Podemos aproveitar os pequenos 
grupos para fomentar o raciocínio 
clínico e a proatividade

 Os alunos podem ser dispostos em 
círculo para estimular as habilidades 
sociais



ENSINANDO PARA PEQUENOS GRUPOS

 O propósito da reunião deve ser 
estabelecido previamente

 Por exemplo: na discussão de um 
caso, deve-se ter em mente quais 
características são essenciais para 
a discussão

 O professor precisa estar 
preparado para ser desafiado: 
pode ser árduo alcançar mais do 
que um objetivo de ensino 
proposto



ENSINO DE PEQUENOS GRUPOS

 Algumas possibilidades de ensino em pequenos grupos:

− Discussão em pares: os alunos organizam-se em pares, alternando a
função de falante/ouvinte e depois expões o que foi discutido

− Grupo de murmúrio: Definem-se temas a serem discutidos e os alunos
são divididos em grupos, que posteriormente apresentam os temas

− Tempestade de ideias: apresenta-se um tema ao grupo e durante
alguns minutos as ideias são “jogadas” na roda e discutidas. Ao final, as
ideias devem se correlacionar e abordar o tema



ENSINO DE PEQUENOS GRUPOS

 Algumas possibilidades de ensino em pequenos grupos:

− Dramatização: define-se um cenário e situação e propõe-se atuar como
personagens da situação. É necessário tempo para preparo e ensaio

− Apresentação em plenária: definem-se alguns temas e dividem-se os
alunos em grupos menores. Após o preparo, cada grupo tem 10
minutos para apresentar seu tema aos demais grupos, convidando para
perguntas ao final



Quais perguntas o bom professor de áreas 
clínicas e práticas deve fazer a si mesmo, a fim 

de garantir o bom desempenho de seus 
alunos?



PERGUNTAS QUE O BOM PROFESSOR MÉDICO DEVE FAZER A SI 
MESMO

 Eu estou incentivando meus alunos a desenvolver suas próprias 
habilidades, ou estou demonstrando-lhes o que considero correto?

 Tenho uma atitude positiva para ensinar?

 Meu ensino é voltado à resolução de problemas?

 Estou incentivando a união entre prática clínica e áreas teóricas, ou apenas 
expondo o conteúdo teórico?



PERGUNTAS QUE O BOM PROFESSOR MÉDICO DEVE FAZER A SI 
MESMO

 Estou supervisionando presencialmente meus alunos, ou apenas confiando 
no que me é exposto na passagem de casos?

 Estou proporcionando possibilidades de prática de habilidades?

 Estou sendo um modelo aos meus alunos, particularmente nas áreas de 
relações interpessoais entre equipe e usuários do sistema de saúde?

 Estou ensinando a partir de desafios e estímulos?



Agora a última pergunta: Santana, cadê nosso 
coffee break?
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