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ENSINAR = APRENDER

Transferência

ENSINAR  APRENDER



O aprendizado acontece através do comportamento ativo dos estudantes:
É o que o estudante faz que o faz aprender, e não o que o professor faz

Ralph W. Tyler. Basic Principles of Curriculum and Instruction (1949)
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EloáBonifácio
Beth

Transferência



Eloá

Bonifácio

Alto nível de envolvimento

Baixo nível de envolvimento

Teorizar

Aplicar

Relacionar

Explicar

Descrever

Anotar

Memorizar

Atividades de
aprendizado
necessárias 
para
atingir os 
objetivos
do 
aprendizado

Passivo Nível de atividade do estudante           Ativo

Adaptado de  Biggs J & Tang C.  (2007) Teaching for quality learning at University. 3rd ed.  Open University Press. England, UK.

Ex: palestra Ex: PBL
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Antonio de Pádua Carobrez

Tadeu Lemos

Capacitação, 2000



PBL
Problem-Based Learning --- Aprendizado Baseado em Problemas

História: 
1965 McMaster University, Canada

1976 MaastrichtUniversity, NL
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Dominique Waterval 

Provas de vários pratos de um 

buffet



O que é um problema?

É um fenômeno ou um caso que intriga

Que requer uma melhor maneira de se lidar com ele

Incita a achar uma melhor maneira de resolvê-lo

O problema é o começo do aprendizado!



Tutorial Group

Dominique Waterval 

• Orientar o processo de aprendizagem: processando o 
assunto 
• Facilitar o processo de grupo: facilitando a colaboração 
e discussão ideais 
• Apoiar os alunos para se tornarem aprendizes 
autodirigidos; fomentando a aprendizagem ao longo da 
vida 
• O tutor não é um professor no sentido clássico da 
palavra! 

• Sumarizar a discussão no quadro
• Visualizar o processo do pensamento
• Participar da discussão

• Montar a agenda
• Controlar o tempo
• Garantir os 7 passos
• Estimular o processo de aprendizado
•Estruturar o conteúdo
•Estimular a participação

Papéis do Coordenador
Papéis do Relator

Papéis do Tutor



7. Relatório

Discussão
Inicial

Síntese

6. Adquirir conhecimento através de auto-estudoAuto-estudo

Os Sete Passos

1. Esclarecer termos e conceitos

2. Definir o problema

3. Gerar explicações: Brainstorming

4. Organizar as explicações propostas

5. Formular os objetivos do aprendizado



PBL é: PBL não é:

Aprendizagem baseada em problemas Ensino baseado em problemas

Aquisição de conhecimento Transferência de conhecimento

Uso de vários livros Uso de um único livro

Compreensão Aprendizado de rotinas

Centrado no estudante Centrado no professor

Auto-motivador Responde a instruções

Organização do aprendizado Organização do ensino

Interação com professores Escutando os professores

Ativo Passivo

Desafiador Desencorajador

Perguntar Dar respostas

Acender um fogo interno Preencher um vazio

. 
De Goeij, A.F.P.M.(1997) Biochem Soc Transactions 25:188



Princípios do aprendizado

• Contextual 

• Construtivo 

• Colaborativo 

• Auto-dirigido

Jill Whittingham 

Suzanne Schut
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Memorizar em 30 segundos a sequência 
de letras abaixo nesta ordem

O oscaa ós revofeca a nemet praredpaa



O oscaa ós revofeca a nemet praredpaa

Significado (contextual)

O acaso só favorece a mente preparada



Princípios do aprendizado

• Contextual 

• Construtivo 

• Colaborativo 

• Auto-dirigido

Jill Whittingham 

Suzanne Schut



Maria comemorou seu aniversário. 
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Conhecimento Prévio (construtivo)

Maria comemorou seu aniversário. 

João deu um livro.

Henrique ficou contente com o presente.



Um jornal é melhor que uma revista. A beira do mar é um lugar melhor 
que a rua. Inicialmente é melhor correr que andar. Você terá que 
tentar várias vezes. Precisa de alguma habilidade, mas é fácil de 
aprender. Mesmo crianças podem aproveitar. Depois de alcançado o 
sucesso, as complicações são mínimas. Pássaros nunca ficam perto.
A chuva entretanto molha muito rapidamente. Muitas pessoas fazendo 
a mesma coisa podem causar problemas. Uma pedra servirá para 
ancorar.
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Um jornal é melhor que uma revista. A beira do mar é um lugar melhor 
que a rua. Inicialmente é melhor correr que andar. Você terá que 
tentar várias vezes. Precisa de alguma habilidade, mas é fácil de 
aprender. Mesmo crianças podem aproveitar. Depois de alcançado o 
sucesso, as complicações são mínimas. Pássaros nunca ficam perto.
A chuva entretanto molha muito rapidamente. Muitas pessoas fazendo 
a mesma coisa podem causar problemas. Uma pedra servirá para 
ancorar.

Como fazer e empinar uma pipa

Conhecimento Prévio precisa ser ativado por pistas-chave



Princípios do aprendizado

• Contextual 

• Construtivo 

• Colaborativo 

• Auto-dirigido

http://www.philipchircop.com/post/25783275888/seeing-the-full-elephant-its-a-tree-its-a

Jill Whittingham 

Suzanne Schut

É um 
ventilador

É uma 
lança

É uma
corda

É um
muro

É uma
árvore

É uma
cobra



Princípios do aprendizado

• Contextual 

• Construtivo 

• Colaborativo 

• Auto-dirigido

Jill Whittingham 

Suzanne Schut

Apoiar os alunos para se tornarem 
aprendizes autodirigidos



Imaginem uma viagem...

Destino
Transporte
Duração
Trajeto
Quando sair



Aprendizado auto-dirigido é um processo...

em que os indivíduos tomam a iniciativa, com ou sem a ajuda de outros, em diagnosticar 
suas necessidades de aprendizado, formular metas de aprendizado, identificar recursos 
humanos e materiais para aprender, escolher e implementar estratégias de aprendizado 
apropriadas e avaliar os resultados da aprendizagem. (Knowles, 1975: 18)



https://http2.mlstatic.com/papel-de-parede-mapa-mundi-mapas-m-modelos-na-descrico-D_NQ_NP_634266-MLB25656360560_062017-F.jpg



1. Como isso me afeta? (pessoal) 

2. Como posso aplicar isso? (tarefa)

3.  Como eu posso melhorar isso? (grupo)

Antonio de Pádua Carobrez



~12hA média semanal de um(a) estudante na UM



A média semanal de um(a) estudante na UFSC ~25h

Sexta fase
Farmácia



O Grupo Tutorial
 Composição : - 8-10 estudantes (12-20, Brasil)

- 1 coordenador
- 1 relator
- 1 tutor

 Duração: - 2 horas 
- 1 hora para novo problema
- 1 hora relato do problema anterior

 Frequência: - 2 vezes por semana



08:20- 9:30 h – PBL

9:30-10 h –PBL Auto-estudo

10:10 – 12 h  -- Aula

A média semanal de um(a) estudante na UFSC ~25h



2009



]

Capacitação, 2018
PBL and beyond: Applying student centred learning principles in your education -

Maastricht University, NL



~30h

1:30PM- 2:45PM -- Aula
3PM-4PM    -- “PBL”

A média semanal de um(a) estudante na UFSC



Nossa experiência farmacológica: 
quando o problema virou a solução

A. Elizabeth Linder
e.linder@ufsc.br

Florianópolis, 27 de novembro de 2018



E as engenharias?



Horizontal

Profissional

Vertical

BásicoBásico

Profissional

Cenário Educacional
Integração Curricular



.....é preciso reformar as instituições, mas 
se as reformamos sem reformar os 
espíritos, a reforma não serve para nada, 
como tantas vezes ocorreu em tempos 
passados

Edgar Morin  O pensar complexo. Rio de Janeiro: Garamond, 1999



Mensagens para casa

1. Você não é o primeiro, nem o único

2. Não existe nenhuma estrada certa para o sucesso

3. Aprenda pela experiência

4. Assuma o processo de mudança como um projeto

5. Investir em pessoas

6. De um papel aos seus estudantes



Nice, 82, aprendendo a andar de bicicleta com o Bike Angel 
Marcos. Photo: Paulo Dimas

http://vadebike.org/2013/01/aprenda-andar-de-bicicleta-pedalar-bike-anjo/
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Obrigada!

e.linder@ufsc.br

Apesar de ter tentado citar todas as fontes, se
você acredita que algum material seu tenha sido
usado nesta apresentação, avise-me que ficarei
grata em poder conceder o devido crédito.


