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Aula expositiva 

Modelo proposto segundo “AMEE Guide 22” 
Refreshing lecturing – a guide for lectures [Med Teacher 2001, 23: 231] 

 
A aula expositiva tem como principais características: 
1. Informar 
2. Explicar 
3. Organizar o assunto – segundo a visão do professor 
4. Despertar o interesse do estudante 
 
Os principais problemas da aula expositiva, segundo estudantes, são: 
I. Inaudível 
II. Incoerência 
III. Muita informação 
IV. Figuras inadequadas 
V. Fala rápida do professor 
 
Os principais problemas da aula expositiva, segundo os professores, são: 
I. Apatia dos estudantes 
II. Grandes grupos, relacionado à perda do domínio do grupo 
III. Preparação – tempo e esforço despendido 
IV. Sentimentos pós aula – notadamente se não foi possível notar repercussão positiva 
V. Aula sobre tema que não gosta ou não domina 
 

Sugestão para aula padronizada – 40 minutos de duração 
1. Apresentar TEMA de forma clara como TÍTULO 
2. Apresentar os objetivos da aula – “Less is More”: definir poucos objetivos... 
3. Desenvolver tema 

I. Sugestão – Introdução, Explicação do tema (fundamento da aula expositiva), 
Exemplos, Contextualização (lab, clínica, epidemio) [Med Teacher 2009, 31: 812]. 

II. Observar queda da atenção – aos 20 minutos da aula. Introduzir Histórias/narrativas 
que ativam memória de longo prazo (rede de conceitos) [Science 2011, 331: 772]. 

 
4. Apresentar conclusões relacionadas aos objetivos 
5. Oferecer feedback com perguntas (esperar 10 a 15 segundos para obter resposta): 

I. Qual foi o tópico/item mais significativo? 
II. Qual dúvida (anterior à aula) permanece? 

III. Qual parte/tópico da aula não ficou claro?  
 

 A geração pós 1980: criativa mas com pouca iniciativa, requer orientação e feedback 
constantes, prefere atividades modulares e conhecimentos funcionais (“para que serve”). 

 Estas características se aproximam da Andragogia – ensino de adultos: motivo para 
aprender (funcional), preferem temas orientados para a tarefa cotidiana (prática), não 
abrem mão do controle do tempo e dos conteúdos (fundamentos) e já detêm (suas) 
experiências (conhecimento e instrumentos), este ponto é distante da geração pós 1980 
(ainda são jovens). 
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Aula expositiva 

Modelo proposto segundo “AMEE Guide 22” 
Refreshing lecturing – a guide for lectures [Med Teacher 2001, 23: 231] 

 
 
Sugestões: 

1. Fale com clareza, utilizando pausas 
2. Planeje e estruture a sua visão que quer oferecer do assunto 
3. Torne sua visão inteligível 
4. Enfatize os pontos chaves desse conhecimento 

 
Sugestões II: 

1. Evite apresentar tudo do assunto 
2. Confira se o material a ser apresentado é totalmente e bem conhecido (figuras, gráficos 

e tabelas) 
3. Note as reações dos estudantes – lembrar da queda de atenção aos 20 minutos 
4. Se o assunto é complexo, admita e prepare os estudantes para possíveis erros ou 

interpretações inadequadas 
5. Se o assunto é polêmico, admita e ofereça sua interpretação, e advirta que há outras 

 
Sugestões III: 

1. Apresente exemplos, modelos, analogias 
2. Se o tema não é familiar aos estudantes, apresente de início alguns exemplos 
3. Sempre que possível apresente histórias 
4. Mostre sua experiência com narrativas e resoluções dos fatos narrados 
5. Se o tema tem interpretações “populares” ofereça as novas interpretações da ciência ou 

da experiência clínica (não diminua a importância anterior, apresente novas) 
6. Questione e desafie os estudantes com perguntas (espere os 10 segundos para 

respostas...) 
 
 

Lembrando que a aula deve – idealmente, ter: 
1. Entre 30 a 40 minutos 
2. Objetivos 
3. Contextualização (biossistemas, laboratorial, clínica, epidemiológica) 
4. “Despertar” aos 20 minutos: apresentar narrativa, experiência, ou promover discussão de 

uma questão de aprendizagem em duplas/quadras para apresentar respostas. 
5. Conclusão e/ou breve revisão do que foi apresentado 
6. Bibliografia de apoio (disponível e acessível) 

 
 
 


