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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é fazer um estudo sobre o uso do método interativo Peer 

Instruction (Instrução pelos Colegas ou IpC) originalmente desenvolvidos para o ensino 

superior no ensino médio. Tal método tem sido aplicado em diversas universidades pelo 

mundo aumentando não só o rendimento como também a motivação dos estudantes. Já 

existem algumas tentativas de aplicá-lo no ensino médio e nosso objetivo é testar o método 

em turmas de um colégio da região metropolitana do Rio de Janeiro.  

Com o intuito de medir a receptividade dos alunos ao método, aplicou-se um teste de 

percepção sobre as aulas de física no início das primeiras aulas e um questionário de 

receptividade no fim da última aula.  

Palavras-chave: Métodos interativos, IpC, Ensino de Física, Ensino médio. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to make a study on the use of interactive method Peer 

Instruction originally developed for higher education in high school. This method has been 

applied in several universities around the world increasing not only the yield but also the 

motivation of students. There are some attempts to apply it in high school and our goal is to 

test the method in classes of a high school institution in the metropolitan area of Rio de 

Janeiro. 

In order to measure the responsiveness of the students the method was applied to a 

perception test on physics classes at the beginning of the first classes and a receptivity 

questionnaire at the end of the last class. 

Keywords: Interactive Methods, Peer Instruction, Physical Education, High School . 
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INTRODUÇÃO 

Muito se discute atualmente sobre a formação do cidadão em um mundo cada vez 

mais competitivo. Espera-se na formação geral, adquirida na educação básica
1
, que o 

indivíduo seja não só capaz de resolver problemas, mas o faça com visão crítica, apresentando 

postura ativa e base conceitual sólida em conhecimentos tecnológicos aplicáveis em sua área 

de trabalho (PCN, 2000). Neste contexto, a capacidade de argumentação crítica e o 

engajamento na autoaprendizagem são competências inclusive apreciadas pelo mercado de 

trabalho (MÜLLER, 2013). O desenvolvimento de competências críticas depende não 

somente da resolução mecânica de problemas padronizados baseados em memorização e 

treinamento, mas também do estímulo à argumentação e à autonomia de aprendizagem o que 

pode ser incentivado através de espaços de discussão (PCN, 2000 apud MÜLLER, 2013).  

Esta última característica é notoriamente pouco explorada em sala de aula, sobretudo em 

disciplinas de cunho científico. 

Quando se observa mais de perto, percebe-se que as aulas expositivas tradicionais 

predominam nas instituições que oferecem ensino fundamental ou médio
2
 e há pouca 

evidência de que haja iniciativas para a introdução de novos métodos de ensino. Nas aulas 

expositivas, na maior parte dos casos, o professor faz um resumo do livro-texto, no quadro 

negro e os alunos se limitam a copiar o conteúdo exposto no caderno. Pode-se dizer que a 

informação é transferida do livro para o caderno do aluno e na maior parte dos casos de forma 

passiva, sem uma reflexão sobre o conteúdo em questão. Assim, o professor mantém o status 

de mero transmissor de informações potencializando a desmotivação do aluno (MÜLLER, 

2013). Tal método fazia sentido na época em que a informação se encontrava exclusivamente 

em livros e estes eram de difícil acesso. 

No cenário atual, em função do crescente barateamento de diversos dispositivos 

eletrônicos como laptops, netbooks, tablets e smartphones, houve um aumento da 

                                                 
1
 Segundo a LDB (LEI 9394 de 1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL) no 

título III, art. 4° e inciso I, a educação básica compreende o ensino médio, ensino fundamental e a pré-escola. 
2
 E também no ensino superior. 
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popularização da Internet, possibilitando-se o acesso à informação presente em diversas 

“mídias”
3
. Por outro lado, quando em sala de aula, no uso do método expositivo tradicional, o 

professor repassa ao aluno as informações presentes no livro-texto que em muitos casos tem à 

sua disposição a mesma informação no próprio celular. Esta contradição não ocorria antes do 

advento da internet, quando o professor era o detentor e praticamente a única fonte de 

conhecimento. Não há mais sentido no uso do método tradicional na escola de hoje. Em 

tempos modernos, espera-se que o professor assuma um papel diferente (BRAZ, 2014). 

Neste contexto, este estudo analisa como a aplicação de um método interativo, o Peer 

Instruction, ou, em tradução livre, Instrução pelos Colegas (IpC), inicialmente desenvolvido 

para o ensino superior, pode aumentar a motivação de alunos e professores de física no ensino 

fundamental
4
 e médio. Outros estudos, e, em específico o trabalho de Müller (2013), 

apresentam evidências de que métodos interativos são eficazes em aumentar o interesse e 

motivação dos alunos. No IpC, o tempo de exposição do conteúdo não ultrapassa vinte 

minutos
5
 (MAZUR, 1997). Em seguida, testes conceituais, constituído por questões 

conceituais objetivas
6
 são apresentados e respondidos individualmente pelos alunos em dois a 

três minutos. Caso a frequência de acertos esteja entre 35%
7
 e 70% ocorre então a interação 

entre os alunos que discutem entre si, convencendo-se uns aos outros na busca pela resposta 

correta. Neste processo, utiliza-se um sistema de votação manual ou eletrônico, cartões 

(flashcards) com as letras das alternativas (A,B,C,D e E) ou  clickers
8
, respectivamente 

(MÜLLER, 2013). Há ainda, o sistema picklers
9
 que se utiliza de algum dispositivo móvel 

como celular ou tablet com acesso à internet que fornecem as informações da votação em 

tempo real. 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira:  

No capítulo 1 contextualiza-se e apresenta-se a situação-problema, os objetivos gerais 

e específicos juntamente com o referencial teórico e metodológico. 

                                                 
3
 O acesso a conteúdos multimídia deixou de ocorrer somente através do computador pessoal ou PC (Personal 

Computer) estendendo-se também às tecnologias móveis (BENTO; CAVALCANTE, 2013). Inclusive o PC tem 

sido suplantado pelos smartphones tendo em vista que estes últimos trazem maior agilidade na busca por 

informação. 
4
 A disciplina de física, no ensino fundamental, é oferecida somente no nono ano. 

5
 Araújo e Mazur (2013), relatam que este tempo deve ser de 15 minutos. 

6
 Que envolvem pouco cálculo. 

7
 Segundo Araújo e Mazur (2013), este percentual seria de 30%. 

8
 Sistema eletrônico de votação. 

9
 Mais informações acessar https://plickers.com/. 
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O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura fundamentada sobre artigos, uma 

monografia, que trata da aplicação do IpC no ensino médio e ainda um livro sobre o método 

IpC. 

O capítulo 3 apresenta o planejamento da aplicação do IpC. 

O capítulo 4 apresenta a aplicação prática do método IpC em um colégio fluminense e 

as análises do estudo de caso. Neste capítulo são apresentados os padrões de resposta 

juntamente com a análise de frequência e interpretação dos dados, a atitude dos alunos frente 

ao IpC, a interpretação da percepção dos alunos com base na análise dos testes de percepção e 

análises qualitativas, que consolidam as informações levantadas durante a aplicação do 

método. Após o capítulo 4 seguem-se as considerações finais com a conclusão e propostas de 

trabalhos futuros. 

 

1 O PROBLEMA 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

No ensino médio um dos obstáculos encontrados por professores de física é a falta de 

interesse e motivação dos alunos em relação à disciplina. Em grande parte percebe-se nesta 

falta de motivação questões culturais, como o hábito de julgar a física como uma disciplina 

‘difícil’ e ‘chata’ ou mesmo ‘desnecessária’ pela sociedade em geral. Tais fatores em conjunto 

não permitem ao aluno perceber a importância da disciplina, levando-o a um estado de apatia 

durante o processo educativo, em uma área da ciência que ele julga desconectada da vida real 

(BRAZ, 2014).  

Alguns autores relatam que tal desmotivação tem forte relação com o ensino 

tradicional (MÜLLER, 2013), onde o professor é o centro do processo de ensino-

aprendizagem, exercendo o papel de transmissor de informações e o aluno uma espécie de 

receptor passivo. O ato de aprender se reduz então a memorização de fórmulas aplicáveis a 

determinados padrões de exercícios descontextualizados
10

.  

Assim, surge a necessidade de estudo e assimilação de novos métodos de ensino, que 

possam ser introduzidos no corpo das metodologias de ensino de física nos ensino 

                                                 
10

 A contextualização do ensino surge de uma tendência que busca aproximar o ensino à realidade sociocultural 

do aluno (RIBEIRO, 2009). A renovação dos currículos e métodos vem ocorrendo numa convergência para a 

contextualização, que faz parte da visão de que a Ciência é o produto do contexto econômico, político e social 

(KRASILCHIK, 1987 apud RIBEIRO, 2009). O ensino que ocorre via abordagens interdisciplinares e 

contextualizadas destacam-se atualmente no ensino de física, química e biologia (RIBEIRO, 2009). 
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fundamental e médio, contemplando uma aprendizagem contextualizada, interdisciplinar e 

significativa. Uma proposta é o uso do método interativo IpC. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivos gerais  

O objetivo geral do presente trabalho é: 

- Estudar a possível melhoria na motivação dos alunos do ensino médio em função da 

aplicação do método interativo IpC. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Abaixo são apresentados os objetivos específicos atrelados aos objetivos gerais: 

1. Aplicar o método IpC em um colégio de um município da região metropolitana do 

Rio de Janeiro, os testes de percepção e questionários de receptividade. 

2. Avaliar a receptividade dos alunos ao método IpC frente às aulas tradicionais. 

3. Avaliar o engajamento dos estudantes na leitura dos textos prévios disponibilizados. 

4. Analisar se as questões conceituais propostas levam à interação e quantificar esta 

interação. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO      

O método foi aplicado em turmas de uma instituição de ensino privado da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, especificamente em uma turma de nono ano do ensino 

fundamental e também em turmas de primeiro e terceiro anos do ensino médio.  

Não é objetivo neste trabalho analisar os estudos de caso com foco profundo em 

teorias da educação e sim as potencialidades do método IpC em si no que se refere a melhoria 

da motivação discente para o aprendizado de física.Também não faz parte deste trabalho a 

análise do trabalho docente ao longo da aplicação do IpC. 

Araújo e Mazur (2013) citam a possível utilização do método IpC em combinação 

com o método just-in-time-teaching
11

, o qual se resume em utilizar textos e testes prévios a 

aula para que isto sirva como base para a montagem da aula. Neste caso a aula se centraria nas 

dúvidas que alunos possam apresentar no feedback dado ao professor antes da aula. A 

finalidade dos textos de leitura prévia, na perspectiva do método IpC, é fazer com que o aluno 

veja o conteúdo antes de ser discutido em sala, maximizando tempo e esforço didático. Não é 

objetivo aqui aplicar os dois métodos em conjunto, somente o IpC.  

Apesar da relevância, não é objetivo do presente trabalho avaliar a eficácia do método 

em termos de aprendizagem em relação ao método tradicional. 

                                                 
11

 Em tradução livre “ensino sob medida”, também conhecido pela sigla EsM (ARAÚJO; MAZUR, 2013). 
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Seria desejável ao estudo uma amostra maior de alunos, no entanto, em função da não 

possibilidade de se aplicar o método IpC ao longo de muitas aulas
12

 e a pequena quantidade 

de alunos do colégio a coleta e análise de dados se tornou limitada, não cabendo assim 

generalizações a outros casos
13

. 

 

1.4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO  

Este estudo pode futuramente contribuir como suporte a professores de física ou outras 

disciplinas do ensino básico, ajudando a entender como pode o IpC pode ser aplicado no 

ensino médio, como uma alternativa a outros métodos, ou ainda, uma opção a uma 

metodologia diversificada, a fim de se evitar a saturação do aluno ou mesmo do professor. 

Este trabalho pode também fornecer subsídios a futuros estudos na área de pesquisa e 

ensino de física especificamente relacionada a métodos interativos, já que o estudo e 

aplicação destes métodos no ensino médio ainda não são amplamente difundidos. 

 

1.5 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 O IpC pode ter como referencial teórico o modelo de ensino de D.B. Gowin. Segundo 

Gowin, o aprendizado parte da intenção de aprender em um determinado contexto onde o 

professor e alunos compartilham significados (GOWIN, 1981 apud MÜLLER, 2013). Para 

que o aprendizado ocorra, o aluno deve ter a intenção de aprender, e, para que isto ocorra, ele 

deve estar motivado. 

Aprender, compreender e compartilhar significados depende do aluno; caso não 

esteja disposto para tal, o processo educativo não existirá. Não há aprendizagem sem 

aprendiz, tão pouco aprendiz sem o processo de aprendizagem. Motivar o estudante 

é, portanto, fundamental em ambientes formais de ensino. A motivação guiará a 

“vontade” de dar valor ao que é compartilhado (MÜLLER, 2013). 

O modelo de ensino de D. B. Gowin possui uma estrutura composta de quatro “lugares 

comuns”: O professor, o aprendiz, o material educativo e o contexto. Os quatro lugares 

comuns se relacionam entre si num contexto social na busca da congruência de significados 

(MOREIRA, 1997). O professor traz para o contexto os significados já aceitos e 

compartilhados pela comunidade científica por meio dos materiais educativos. O aluno 

                                                 
12

 O planejamento da escola não contempla o uso contínuo do método IpC. Não houve autorização para o uso 

contínuo do método ao longo de um período maior do que o utilizado neste trabalho (duas semanas). 
13

 Esta limitação não permite generalizações das informações obtidas a partir deste estudo. A confiança nos 

resultados fica limitada ao próprio estudo de caso.  
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externaliza os significados captados sucessivamente até que estes sejam aqueles que o 

professor pretende, e assim, finaliza-se o episódio de ensino (MOREIRA, 1997). 

 

Figura 1 - Modelo da tríade de Gowin 

 

Fonte: (MÜLLER, 2013) 

No método IpC, segundo a perspectiva da teoria de Gowin, o professor auxilia o aluno 

a ir de encontro ao entendimento dos conceitos físicos. O compartilhar de significados ocorre 

desde a exposição do conteúdo, passando pela interação entre os colegas, quando estes 

compartilham significados entre si, e, em seguida, com o professor. O ciclo se fecha com o 

conceito físico tendo o mesmo significado para professor e aluno.  

O referencial metodológico neste trabalho é o estudo de caso, que apresenta um caráter 

exploratório já que se buscam novas aplicações de conceitos e ferramentas vistas nas 

disciplinas que compõem a estrutura do curso de Licenciatura em Física da Universidade 

Federal Fluminense como Práticas do Ensino de Física e Produção de Material Didático.  

O estudo de caso realizado, se resume na aplicação do método IpC em três turmas, 

uma de ensino fundamental e duas do médio em uma instituição de ensino da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A elaboração deste trabalho se iniciou com a leitura de material bibliográfico 

relacionado à pesquisa em ensino de física como artigos dos autores (ARAÚJO e MAZUR, 

2013), uma tese de mestrado do autor Maikon G. Müller (2013), um TCC (BRAZ, 2014), e o 

livro “Peer Instruction” do professor Eric Mazur, criador do método além de outros artigos 

sobre educação e pesquisa e ensino de física
14

. O livro “Tópicos de Física” da coleção 

“Conecte” foi a base da montagem das aulas para o método IpC, tendo em vista que este é o 

livro adotado no colégio onde foi realizado o estudo de caso. 

É importante ressaltar que grande parte deste trabalho está orientado pela tese de 

mestrado de Maykon Gonçalves Müller sobre a aplicação do IpC em uma turma do ensino 

médio em um colégio no sul do Brasil. Nesta tese o autor busca responder questões como a 

receptividade ao método por parte de alunos e professores, estuda o uso de computadores já 

disponibilizados em salas de aula, do programa do governo Um Computador por Aluno, 

conhecido pela sigla UCA como suporte a aplicação do IpC em uma turma de terceiro ano do 

ensino médio em aulas cujos assuntos principais eram eletricidade e eletromagnetismo. Ainda 

neste trabalho, o autor busca fazer a análise das aulas ministradas por dois estudantes do curso 

de Licenciatura de Física na regência do estágio à docência, os quais utilizaram o método IpC 

pela primeira vez. A seguir há uma descrição pormenorizada do método IpC. 

 

2.1 O MÉTODO PEER INSTRUCTION  

O método Peer Instruction, foi criado pelo professor Eric Mazur na Universidade de 

Harvard, no início da década de 1990. Tendo ministrado aulas de física introdutória desde 

1984, em 1990 Mazur se depara com artigos que lhe mostram que o ensino convencional 

pouco faz para mudar o ‘senso comum’ em física (MAZUR, 1997). Insatisfeito com os 

resultados do método tradicional desenvolve então o Peer Instruction
15

. Neste novo método, o 

texto, o professor e o aluno exercem papéis diferentes do que ocorre no método convencional. 

O aluno não é mais um espectador passivo e sim um participante ativo nas discussões sobre os 

conceitos físicos expostos. O livro-texto funciona somente como um guia de estudo e o 

professor como o facilitador da aprendizagem (MAZUR, 1997).  

                                                 
14

 Trabalhos que contribuíram para este estudo: RIBEIRO, 2009; BENTO e CAVALCANTE, 2013; BRAZ, 

2014; ARAÚJO E MAZUR, 2013; PELIZZARI et al, 2002; SÉRÉ et al, 2003; MOREIRA, 1997. 
15

 Em tradução livre “Instrução pelos Colegas” ou  IpC (ARAÚJO; MAZUR, 2013). 
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 O Peer Instruction conhecido também no Brasil pela sigla IpC vem sendo utilizado 

desde então em todo o mundo, sobretudo, por professores de cursos universitários. No 

entanto, o uso do IpC ainda é pouco difundido no ensino médio no Brasil (MÜLLER, 2013). 

No IpC, um ou dois dias antes da aula em si, os alunos devem ler a parte do livro que 

será abordada em sala. É nesta leitura prévia que eles irão ter o primeiro contato com o 

conteúdo e refletir sobre ele. Desta forma, não há a necessidade do professor expor o 

conteúdo do livro, já que este foi visto na leitura prévia
16

.  

Em seguida, no dia da aula, os alunos realizam um teste de leitura pouco antes da 

exposição do conteúdo. O teste de leitura é usado para verificar o engajamento do aluno na 

leitura o que pode ser potencializado se o teste valer nota. Esta etapa é de fundamental 

importância já que funciona como suporte à discussão dos conceitos em sala de aula. Por 

outro lado, sem a leitura prévia a discussão não irá ocorrer de forma produtiva e o método 

pode não funcionar.  

 

Figura 2 – Exemplo de Teste Conceitual sobre leis de Newton. 

Um carro se move em uma curva mantendo velocidade constante. 

                                           

Há uma força resultante sobre o carro enquanto ele se move sobre a curva? 

1) Não sua velocidade é constante. 

2) Sim. 

3) Isto depende da forma da curva e da velocidade do carro.          

Fonte: Adaptado de Mazur, 1997. 

 

Posteriormente, após uma breve exposição inicial do conteúdo, de no máximo quinze 

minutos
17

 testes conceituais são propostos. Estes são compostos por questões conceituais
18

 de 

múltipla escolha de até cinco alternativas. Os alunos terão um tempo curto, de dois a cinco 

minutos para pensarem na resposta individualmente para então iniciarem a votação. Após a 

                                                 
16

 Também chamada de Tarefa de Leitura (ARAÚJO; MAZUR, 2013). 
17

 Segundo Araújo e Mazur (2013) em aproximadamente quinze ou vinte minutos de aula (MAZUR e SOMER, 

1997 apud MÜLLER, 2013). 
18

 As questões são conceituais e elaboradas para serem discutidas com a utilização de pouca matemática. 



 

 

 

21 

 

votação, se o nível de acertos estiver entre 30%
19

 e 70%, passa-se à etapa de interação entre os 

alunos. O professor deve então pedir para eles formarem pequenos grupos ou escolherem 

alguém que tenha apresentado resposta diferente para discutirem entre si e convencerem uns 

aos outros sobre qual alternativa consideram correta. Em seguida, nova votação deverá ser 

realizada, e em caso de nível de acertos acima de 70% passa-se a um novo tópico. O conceito 

anterior é revisitado quando o nível de acertos for inferior a 30%. É importante frisar que o 

professor pode explicar a resposta correta ou até mesmo as erradas, mesmo quando o nível de 

acertos for maior que 70%. A seguir, apresenta-se um trecho do trabalho de Araújo e Mazur 

(2013) que aborda esta etapa do método: 

“... Cada aluno é então solicitado a pensar sobre qual a alternativa que considera 

correta e em uma justificativa para a sua escolha (aproximadamente dois minutos). 

Na sequência, é aberta a votação para mapeamento das respostas dos alunos à 

referida questão.” (ARAÚJO E MAZUR, 2013) 

 

No processo de convencimento alguns alunos assumem postura de líder, orientando os 

demais na busca pela resposta correta (MÜLLER, 2013). Na votação seguinte, após a 

interação, se o nível de acertos estiver acima de 70% considera-se que os alunos alcançaram 

aprendizado significativo (BRAZ, 2014).  

A etapa de votação pode ser realizada via cartelas com as alternativas A, B, C, D e E, 

por exemplo, ou mesmo via algum dispositivo eletrônico que envia as informações da votação 

ao professor para que este tome a próxima decisão (ARAÚJO; MAZUR, 2013).  

O sistema de votação deverá ser escolhido de acordo com as possibilidades da 

instituição de ensino, o qual pode ser eletrônico (clicker), auxiliado por celular e internet 

(picklers, socrative
20

) ou ainda o sistema de cartões, quando da ausência de tecnologia 

disponível. Na figura a seguir apresentam-se alguns exemplos de cartões e um clicker. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 No trabalho original de Mazur “Peer Instruction, A User’s Manual" (1997) os percentuais de referência são 

35% e 70%. Já no trabalho de Araújo e Mazur (2013) os percentuais apresentados são de 30% e 70%. 
20

 Aplicativo instalado no smartphone aluno que informa sobre a votação realizada. Mais informações acessar 

http://www.socrative.com/. 
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Figura 3 – (a) Exemplo de cartão de resposta (flashcard) com a letra “A” que representa a 

alternativa escolhida. (b) Receptor de radiofrequência USB e sistema remoto de resposta 

(clicker). (c) Cartão de resposta utilizado no presente trabalho confeccionado em papel. 

   

                                    Fonte: Adaptado de Araújo e Mazur (2013). 

 

Algumas observações devem ser feitas na busca pela efetividade do método. Primeiro, 

é importante ressaltar que caso o nível de acertos seja menor que 30% o professor não deve 

revelar a resposta correta prematuramente. Antes disso ele deve explicar a questão e retornar 

ao início da exposição apresentando novamente a questão conceitual. Para o caso de mais de 

70% de acertos ele pode passar para o próximo tópico ou apresentar nova questão conceitual 

dentro do mesmo assunto abordado na questão anterior. De maneira geral, o método pode ser 

visto como no diagrama a seguir. 

 

Figura 4– Diagrama do processo de implementação do método IpC. Em destaque, a etapa do 

Teste Conceitual 

 

Fonte: (ARAÚJO; MAZUR, 2013). 
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Como segunda observação importante, para que o método IpC funcione é preciso que 

os alunos estejam engajados nas tarefas de leitura (MAZUR, 1997) e por consequência 

também nas aulas interativas. É relevante, neste sentido, mostrar para os alunos que o tipo de 

aula interativa que o IpC propõe traz como objetivo o aprendizado conceitual e não 

simplesmente a substituição mecânica
21

 de valores numéricos em fórmulas memorizadas 

(MAZUR, 1997).  

Neste método, a interação entre os colegas, isto é, entre os grupos de alunos, é o ponto 

chave para aumentar o interesse do estudante, tendo o professor a função de facilitador deste 

modo de aprender (ARAÚJO; MAZUR, 2013). O ato de compreender e compartilhar 

significados, incentivado pelo professor, pode funcionar também como fator motivador para 

os estudantes, aumentando as possibilidades de aprendizagem efetiva (MÜLLER, 2013). Isto 

não significa um aumento de interesse em função de o aluno ter com o método mais 

‘condições’ de conversar em sala de aula não dando importância à aula, mas sim porque eles 

descobrem que discutir física é algo prazeroso e realmente produtivo. 

Além de aumentar o interesse do aluno, o método também pretende estimular a 

reflexão sobre os conceitos e passos seguidos na resolução de problemas de física. 

 

2.1.1. Adaptações do método IpC 

Modificações foram realizadas na linguagem e nível de dificuldade das questões 

conceituais utilizadas a fim de melhor atender o público do estudo de caso. 

Outra modificação foi o modo de se enviar as Tarefas de Leitura aos alunos que  

ocorreu via e-mail e principalmente via grupo whatsapp
22

, especialmente criado para este fim, 

o que agilizou o processo de entrega. 

  

 

                                                 
21

 A habilidade de solução de problemas mais complicados deve ser trabalhada em aulas à parte ou até mesmo 

em casa. Originalmente o método pressupõe que ocorram aulas conceituais e aulas de resolução de exercícios 

(MAZUR, 1997). 
22

 Em função de problemas como a demora no recebimento da impressão fornecida pelo colégio aos alunos, 

optou-se por utilizar este meio, onde para cada turma foi criado um grupo para que os alunos recebessem os 

textos.  
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3. PLANEJAMENTO DA APLICAÇÃO DO IPC 

3.1 O CONTEXTO: CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

O colégio é privado e encontra-se em um município da região metropolitana do Rio de 

Janeiro com população em torno de 150 mil habitantes concentrada próximo ao centro da 

cidade. Oferece ensino infantil, fundamental e médio, totalizando três turmas de ensino 

médio, sendo uma de primeiro, uma de segundo e uma de terceiro ano. Em média são 25 

alunos por turma no turno da manhã. As turmas da turma do nono ano do ensino fundamental 

e as séries do ensino médio contam todas com aulas de física.  

Os alunos são, em sua maioria, oriundos da região do entorno do colégio. Muitos destes 

apresentam histórico de passagem por outros colégios, sendo alguns deles repetentes e outros 

alunos com dificuldade de aprendizado.  

O sistema de avaliação geral do colégio utiliza três critérios: o comportamento do aluno 

que vale 20 pontos, o projeto anual que vale 10 pontos e a avaliação escrita, composta por um 

teste que vale 20 pontos e uma prova escrita que vale 50. No terceiro ano do ensino médio não 

há o projeto, valendo o teste 30 pontos, já que a orientação para esta série é a preparação para 

o ENEM
23

. A média bimestral é dada pelo somatório destas quatro notas com exceção da 

terceira série que tem somente três notas. No último bimestre uma média anual é gerada a 

partir de todos os bimestres e o aluno que alcançar 60 pontos é aprovado.  

O professor tem liberdade de aplicar os métodos que preferir, não existindo uma 

orientação definida. No geral, o método de ensino utilizado na escola é o tradicional, no 

entanto, alguns professores tentam fazer com que os alunos participem um pouco mais, sejam 

nas discussões ou resolução de problemas buscando uma postura menos passiva. É o que 

ocorre em algumas aulas da disciplina de física.  

O IpC foi aplicado em três turmas, sendo: 

- Uma de nono ano do ensino fundamental, cujas aulas ocorrem em dois tempos de 50 

minutos seguidos uma vez por semana.  

- Uma de primeira série do ensino médio, cujas aulas ocorrem duas vezes por semana, 

sendo uma aula de 50 minutos em um dia e duas aulas de 50 min em outro dia.  

- Uma de terceira série do ensino médio, cujas aulas ocorrem duas vezes por semana, 

sendo uma aula de 50 minutos em um dia e três aulas seguidas de 50 min, sem intervalos.  

 

 

                                                 
23

 Exame Nacional do Ensino Médio. 
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3.2 PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE AULA 

3.2.1 Tópicos abordados 

Os tópicos abordados versam sobre as Leis de Newton na seguinte ordem cronológica: 

Para as turmas do primeiro e terceiro anos do ensino médio: 

- A Primeira Lei de Newton aplicada no primeiro e segundo encontro; 

- A Segunda Lei de Newton aplicado no terceiro encontro; 

- A Terceira Lei de Newton aplicada no quarto encontro. 

Para o nono ano do ensino fundamental: 

- A Primeira Lei de Newton aplicada no primeiro encontro; 

- A Segunda Lei de Newton aplicado no segundo encontro. 

A tabela abaixo resume em quais turmas cada lei foi aplicada. 

É importante ressaltar que os conteúdos do nono e do primeiro ano são praticamente 

os mesmos, mudando a abordagem, mais genérica com pouco aprofundamento para o caso do 

nono ano. No caso da terceira série do ensino médio há a orientação para a revisão de tópicos 

do primeiro ano do ensino médio concomitantemente a apresentação dos conteúdos 

tradicionalmente vistos na terceira série. 

 

Tabela 1 – Organização do conteúdo por número de aulas de 50 minutos por turma 

 

 

3.2.2 Tarefas e Testes de Leitura, Testes de Percepção, Questões Conceituais e 

Questionários de Receptividade 

A realização das aulas no método IpC ocorreu de fevereiro a março de 2016 com a 

aplicação de tarefas de leitura, testes de percepção (somente na primeira aula), testes de 

leitura, testes conceituais e sempre no último encontro o questionário de receptividade. A 

seguir estes testes e questionários estão organizados por sigla com o intuito de facilitar o 

trabalho. 

Turm
a/

le
i

1ªLei 2ªLei 3ªLei

9º ano 2 2 -

1º ano 3 2 1

3º ano 4 3 1
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a) Tarefas de Leitura (TFL) 

b) Testes de Leitura (TTL) 

c) Teste de Percepção (TP) 

d) Questões Conceituais (QC)  

e) Teste Conceitual (TC). 

f) Questionário de Receptividade (QR) 

As TFL’s foram desenvolvidas tendo por base o livro-texto adotado pelo colégio
24

. 

Para TFL1 escolheu-se os tópicos 2 a 6 presentes nas páginas 137, 138, 139,140 e 141 sendo 

o conteúdo sobre a primeira lei de Newton. Para a TFL2 escolheu-se um texto de meia página 

da seção “Faça Você Mesmo” referente ainda à primeira lei de Newton, encontrada na página 

142. Para TFL3 foi escolhido o texto referente à segunda lei de Newton presente nas páginas 

145 e 146 do livro texto. Por fim, a TFL4 se baseou em um texto presente nas páginas 167 e 

168 que tratava da terceira lei de Newton. A tabela a seguir resume estas informações. 

 

Tabela 2– Relação de TFL’s, número de páginas, conteúdos e respectivas páginas onde 

podem ser encontradas. 

 

 

Fotocópias das páginas do livro com os textos da TFL1 foram impressas e entregues 

aos alunos. No entanto, em função do atraso gerado pela entrega do material impresso pelo 

colégio e por consequência também da incerteza gerada pelo não recebimento da TFL1 por 

parte de alguns alunos que não puderam vir à aula quando da entrega, grupos de whatsapp 

foram criados especialmente para o envio das TFL’s seguintes. As TFL2, TFL3 e TFL4 foram 

enviadas em formato imagem
25

 para os alunos por e-mail e também para os grupos do 

aplicativo de comunicação whatsapp messenger referentes a cada turma. 

Os TTL’s foram então desenvolvidos com base nos textos das TFL’s, tendo como 

estrutura os TTL’s presentes no livro do professor Eric Mazur (principalmente os TTL1 e 

                                                 
24

 Conecte - Tópicos de Física da editora Saraiva (DOCA; BISCUOLA; BÔAS, 2014). 
25

 Extensão .jpeg. 

TFL Assunto Número de páginas Páginas

TFL1 Primeira Lei de Newton 5 137 a 141

TFL2 Primeira Lei de Newton 1 142

TFL3 Segunda Lei de Newton 2 145 e 146

TFL4 Terceira Lei de Newton 2 167 e 168
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TTL2). Para aumentar as possibilidades de engajamento na leitura, foi avisado aos alunos que 

os TTL’s em grupo valeriam um ponto na média de cada aluno. 

Elaborou-se então o TP com o objetivo de coletar informações sobre a percepção do 

aluno sobre a física e as aulas de física antes da aplicação do IpC, buscando entender qual 

percentual de alunos teriam maior ou menor afinidade com a disciplina entre outras 

informações importantes.  

As QC’s propostas foram desenvolvidas com base nos trabalho de Mazur (1997) e  

Custódio e Barroso (2012) e nas aulas do professor orientador, com adaptações necessárias ao 

atendimento das características do público específico do colégio do estudo de caso. 

O QR foi adaptado do trabalho de Mazur. O objetivo do questionário de receptividade 

é entender a aceitação do aluno ao método IpC frente ao método tradicional de ensino de 

física e coletar as opiniões dos alunos sobre os pontos positivos e negativos do método. 

 

3.2.3 Planejamento e conteúdo dos Testes Conceituais 

A aula, centrada em conceitos relativos à dinâmica foi planejada com base nos 

objetivos especificados no quadro a seguir. As leis de Newton foram abordadas com foco 

conceitual de acordo com os preceitos do método utilizado. As aulas apresentaram um caráter 

introdutório em função do pouco tempo disponibilizado pela instituição. 

 

Quadro 1 – Conteúdos e objetivos ensino para as aulas do estudo de caso. 

 

Fonte: Adaptado (MÜLLER, 2013). 

Conteúdo: 

 Leis de Newton – 1ª Lei de Newton – o conceito de equilíbrio e de inércia; 2ª Lei 

de Newton: Força resultante, o conceito de força os efeitos da aplicação de forças; 

3ª Lei de Newton: Ação e Reação – a interação entre dois corpos; 

Objetivos de ensino: 

 Aguçar a curiosidade dos alunos em relação aos conceitos físicos envolvidos nas 

causas dos movimentos presentes no dia a dia; 

 Apresentar os conteúdos que serão trabalhados relacionando-os com conteúdos 

anteriormente trabalhados e sua importância nas aplicações dos novos conceitos; 

 Relacionar força e movimento como causa e efeito; 

 Mostrar as implicações do equilíbrio e que não é necessária uma força para 

manter um ponto material em movimento; 

 Mostrar que força é a interação entre dois corpos. 
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3.2.4 Roteiro da Aula 

Em aula anterior à aplicação efetiva do método: 

1. Avisar aos alunos que haveria a aplicação de um novo método, um método 

interativo, e que eles receberiam um texto (Tarefa de Leitura) para lerem antes da aula em 

casa. Falar sobre a possibilidade de interação entre os alunos e que eles usarão um sistema de 

votação, questões conceituais e que a aula não seria tradicional. Avisar também que haverá 

um teste de verificação de leitura (Teste de Leitura) no início da aula que este teste valerá 

ponto na média do bimestre; 

2. Entregar a Tarefa de Leitura (TFL) aos alunos e indicar também quais páginas do 

livro texto onde se encontra.  

Processo em sala de aula: 

3. Distribuir o Teste de Leitura e também os cartões com as alternativas aos alunos; 

4. Pedir a um aluno para distribuir os cartões com as letras que representam as 

alternativas (A, B, C, D e E). Paralelamente o item 5 poderá ser realizado paralelamente com 

a distribuição dos cartões; 

5. Escrever o conteúdo no quadro; 

6. Expor oralmente o conteúdo; 

7. Discutir as questões conceituais; 

8. Pedir para os alunos pensarem em uma resposta e responderem levantando o cartão 

com a resposta correta. Todos devem votar ao mesmo tempo para evitar ‘cola’ do amigo; 

9. Analisar o percentual de acertos e tirar uma fotografia. Anotar detalhes de cada 

passo em um caderno de campo; 

10. Decidir em prosseguir para a próxima questão (nível de acertos > 70%), reexplicar 

o conteúdo (nível de acertos < 30%) ou fazer a interação (30% < nível de acertos < 70%) de 

acordo com o percentual calculado: 

11. Caso ocorra a etapa de interação, pedir aos alunos para procurarem um par com o 

objetivo de convencê-lo sobre a resposta que acha correta; 

12. Fazer nova votação; 

13. Pedir para um aluno explicar o porquê da escolha; 

14. Ao fim da interação fazer breve explanação sobre a resposta cientificamente 

aceita; 

  



 

 

 

29 

 

4 ESTUDO DE CASO: O IPC NAS TRÊS TURMAS  

Na turma de nono ano só foram abordadas a primeira e a segunda lei de Newton e 

aplicadas os Testes de Leitura referentes a estes tópicos, ou seja, a TTL1 e a TTL3. 

O Teste de Percepção (TP) 

O TP foi aplicado sempre na primeira aula de cada turma e é composto por seis 

perguntas que se encontram no Anexo IV. Os resultados de cada turma estão dispostos em 

uma tabela acompanhada por comentários e análises. 

Os Testes de Leitura (TTL) 

Neste trabalho foram aplicados quatros testes, o TTL1, TTL2, TTL3 e o TTL4, que 

tratam respectivamente da primeira lei, continuação da primeira lei, segunda lei e terceira lei 

de Newton. O TTL2 é uma continuidade da TTL1 que aborda também a primeira lei, mas 

com um foco numa atividade experimental. Os testes de leitura encontram-se no Anexo II. 

O Questionário de Receptividade (QR) 

O QR se encontra no Anexo III e é composto por onze perguntas das quais três são 

estruturadas em cinco graus, onde um deverá ser escolhido. Estes variam de “Concordo 

fortemente” a “Discordo fortemente”. Há também uma questão de cinco alternativas que varia 

de “Muito boa” a “Muito ruim”, uma pergunta sobre a preferência de método de ensino 

(tradicional ou IpC) e mais sete itens onde o aluno deve expor sua opinião escrita. O QR foi 

aplicado nas últimas aulas de cada turma e os resultados do QR estão dispostos em uma tabela 

no fim de cada seção dedicada a cada turma acompanhada da análise das informações 

fornecidas por estas tabelas.  

 

4.1 APLICAÇÃO NO NONO ANO 

4.1.1 O Teste de Percepção  

A primeira pergunta do teste, “Você gosta de física?” surpreendeu com 95% dos 

alunos declarando que gostam de física.  

Em relação à pergunta “Você gosta das aulas de física?”, 95% dos alunos responderam 

que sim. Alguns alunos incluíram nas suas respostas: “Sim, são bem interessantes” (dois 

alunos), “Sim, são bem explicativas e legais”, “Claro que sim, são bastante produtivas” e 

“Aprendo coisas interessantes”. Somente um aluno (5%) declarou não gostar das aulas de 

física. 

Entre os aspectos positivos da aula “o trabalho em grupo”, “a dinâmica da aula” e “os 

assuntos interessantes” somaram juntos 40% do total das respostas. Os alunos elegeram a 
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“presença da matemática” como maior ponto negativo enquanto 10% dos alunos declararam 

não haver pontos negativos nas aulas de física. Em 40% dos casos os alunos declaram “não 

sei”.  

Oitenta por cento dos alunos responderam positivamente à pergunta “A maneira como 

as aulas acontecem possibilita a participação dos alunos?”. Somente um aluno (5%), afirmou 

que a participação dos alunos é dependente de cada aula. Este alto percentual para as aulas 

expositivas não era esperado, apesar de as aulas não serem fortemente tradicionais
26

. Há 

momentos que ocorre alguma interação em sala de aula, o que é direcionado pelo próprio 

professor. 

Em relação à pergunta “Na sua opinião, para que servem aulas de física?”, 40% dos 

alunos responderam que as aulas de física servem para aprender física, ficar informado na 

área de física e adquirir conhecimento. Outros 25% por cento dos alunos afirmaram que as 

aulas de física servem para entendermos o mundo em que vivemos e o cotidiano, para 

pesquisas e experiências ou mesmo para somente complementar o conteúdo do colégio. Dez 

por cento afirmou que a física serve para facilitar a vida. 

Em resumo, a maior parte dos alunos declarou que gostam de física e das aulas e ainda 

opinam que ela possibilita a participação
27

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Originalmente o colégio teve uma orientação dada pela Escola da Ponte, havendo inclusive no treinamento 

inicial da equipe de professores a presença do José Pacheco que liderou a implantação desta filosofia em escolas 

de Portugal (OLIVEIRA; PISANI, 2011). 
27

 É importante destacar que as alternativas da tabela é uma compilação das opiniões espontâneas dos alunos ao 

TP. 
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Tabela 3 – informações do Teste de Percepção para a turma do nono ano. 

 

 

4.1.2 O Teste de Leitura 

A Tarefa de Leitura  

Os Testes de Leitura (TTL1 e TTL3) foram aplicados nas aulas dos dias 8 e 15 de 

março.  

Todos os alunos receberam a Tarefa de Leitura na aula do dia anterior (impressa), no 

entanto, quase metade declarou não ter recebido a Tarefa de Leitura da segunda aula. Os 

motivos alegados foram em geral relacionados a falta de conexão com a Internet. É 

importante lembrar também que havia na segunda aula duas alunas novas que não estavam 

ainda habituadas à rotina do colégio.  

Pergunta Resposta %

Sim 95

Não 0

Mais ou menos 5

Sim 95

Não 5

Não sei 25

O trabalho em grupo 15

Não houve aula o suficiente para responder 15

Quais são os pontos positivos das aulas  Aula em si, a maneira como acontece, aula dinâmica 15

de física na sua opinião? O entendimento de como o mundo funciona, o cotidiano 10

Os assuntos interessantes 10

Experiências 5

Em branco 5

Não sei 40

A presença da matemática 20

Quais são os pontos negativos das aulas Não houve aula suficiente para responder 10

de física na sua opinião? Não tem pontos negativos 10

Em branco 10

Não consigo entender a matéria 5

Não será importante para meu futuro profissional 5

A maneira que as aulas de física acontecem Sim 80

possibilita a participação dos alunos? Não sei 15

   Depende da aula 5

     Para aprender física, se informar na área, adquirir conhecimento 40

Não sei 10

Para entender o mundo em que vivemos, o cotidiano 10

Na sua opinião, Para complementar o conteúdo da escola 10

para que servem as aulas de física?     Aprender sobre eletricidade e outras coisas que facilitam a  vida 10

Em branco 10

                           Indeterminado: Não assistiu às aulas 5

Para pesquisas, experimentos 5

Total 20 alunos 100

Você gosta de física?

Você gosta das aulas de física?
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Em relação à análise das TTL’s, a adesão à leitura ficou entre 55% e 61%. Nas 

correções das TTL’s, a média da turma foi baixa oscilando entre 2,9 e 4,2, demonstrando que 

os alunos ou não leram ou se leram não entenderam bem o conteúdo.  

As notas por aluno variaram de 0 à nota máxima 6,6, ou seja, nenhum aluno alcançou 

10,0.  A nota máxima ocorreu na primeira aula sobre a Primeira Lei de Newton. A aula que 

apresentou menor média para a turma foi a aula sobre a Segunda Lei de Newton, talvez em 

função da necessidade de alguma lógica matemática na resolução das questões conceituais. 

 

Tabela 4 – Consolidado dos Testes de Leitura do nono ano. 

 
 

4.1.3 Os Testes Conceituais 

Durante os testes conceituais os alunos apresentaram um percentual de interação 

próximo dos 50%, sendo que resolveram em todas as aulas 11 questões conceituais. Na média 

houve uma boa quantidade de questões conceituais resolvidas por aula, entre 5 e 6. 

 

Tabela 5– Dados do TC do nono ano. Em negrito as questões que apresentaram interação 

 
 

 

Quando houve interação, sempre houve aumento no nível de acertos com exceção de 

um caso em que os alunos mantiveram as respostas. Assim, pode-se concluir que de maneira 

geral a interação levou à resposta correta. Cinco questões levaram à interação, o que é a 

evidência de que estas questões podem ser boas para o método nesta turma. 

 

Data Tópico Teste Receberam Leram Adesão (%)  Média da turma Número de alunos Nota (%) Frequência das notas (%)

6 6,6 55

3 0 27

2 3,3 18

3 2,5 50

2 5 33

1 0 17

4,26111

1
5
/3

2
ª 

L
e
i

T
T

L
3

2,9

18

11 556

8
/3

1
ª 

L
e
i

T
T

L
1

Data Aula Tópico Tempo Questão Acertos Votação1 (%) Acertos Votação2 (%) Votação Extra Δ(%) de mudança Reexplicação Interação

Q1 30 65 - 35 Não Sim

Q2 90 - - - Não Não

Q3 0 10 100 +10 e +90 Sim (2x) Não

Q4 30 40 90 +10 e +50 Sim Sim

Q5 0 50 50 +50 e 0 (interação) Sim Sim

Q1 83 - - - Não Não

Q2 88 - - - Não Não

Q3 39 48 91 +9 (int) e 43 (exp) Sim Sim

Q4 83 - - - Não Não

Q5 33 100 - - Não Sim

Q6 74 - - - Não Não

45%

36%

11

5,5

Percentual de interação

Percentual de reexplicações

Total de questões conceituais trabalhadas

Média de questões por aula

A
ul

a2

2ª
 L

ei

2
2

A
ul

a1

1ª
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ei

8/
3

15
/3
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4.1.4 O Questionário de Receptividade 

Em relação à pergunta “O que você gostou na aula?”, cerca de 44% dos alunos 

demonstraram gostar  de “tudo”. A “novidade gerada pela metodologia” juntamente com o 

aspecto “assuntos interessantes” e “interatividade e participação” correspondem a 48% das 

respostas. O ‘maior rendimento no aprendizado’ apresentou 22% das respostas.   

Em relação à pergunta “O que você não gostou na aula?”, aproximadamente 60% dos 

alunos declararam ‘nada’, ou ‘nada a reclamar’ ou ainda ‘sempre gosto das aulas’, ou seja, 

não há, na opinião destes alunos, nada que eles não tenham gostado na aula. Outros 26% ou 

não souberam responder ou deixaram a questão em branco. Um aluno declarou que considera 

que a aula neste método não ensina tanto, tendo preferências pelo método tradicional. 

Já a pergunta “Se você estivesse dando esta aula, o que faria?”, aproximadamente 60% 

faria “o mesmo”. Um aluno declarou que considera que a aula neste método não ensina tanto, 

tendo demonstrado preferências pelo método tradicional. 

Cerca de 60% dos alunos opinaram que não fariam mudanças nas aulas.  

Os alunos avaliaram o método respondendo em 78% dos casos que a metodologia é 

“boa” ou “muito boa”. A tabela a seguir apresenta as informações levantadas pelo 

questionário. 

Os alunos responderam em 57% das vezes que não há nenhum aspecto negativo no 

método. Outros 13% consideraram que fica difícil estudar para a prova, talvez em função do 

costume de copiar a matéria apesar de todos os alunos terem recebido a tarefa de leitura, as 

aulas e as questões conceituais com gabarito.  

De acordo com a tabela acima, o método IpC foi preferido por 83% dos alunos. Outros 

13% demonstraram optar pela aula tradicional e um aluno deixou sua resposta em branco. 

Em relação à interação, 83% concordam ou concordam fortemente que tiraram 

proveito da interação com os colegas durante a aplicação dos Testes Conceituais. 

A aprendizagem com o uso do método IpC parece apontar para um aprendizado mais 

efetivo na ótica dos alunos. A maioria, ou seja, 78% dos alunos concordam ou concordam 

fortemente que as questões abordadas nos Testes Conceituais são significativas para um 

melhor aprendizado do conteúdo. 

De maneira geral, o método agrada aos alunos do nono ano, já que estes se 

demonstraram na maioria das suas respostas receptivos ao método o que ocorreu também no 

teste de percepção. Ou seja, eles se mostraram receptivos antes e depois do método ser 

aplicado.  
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Tabela 6 – Consolidado do Questionário de Receptividade da turma de nono ano. 

 

  

Pergunta Padrões de resposta %

Tudo 43,5

      A metodologia, a novidade, as questões, o conteúdo e os cartões 30

Interação e participação 13

Assuntos interessantes 4,5

Porque melhora o aprendizado 4,5

Por não ser tradicional 4,5

Nada ou gostei de tudo 43,5

Em branco 18

Não tenho o que reclamar 8,5

Nada, sempre gosto da aulas 8,5

Não sei 8,5

      Não ensina tanto 4,5

Alguns pontos não entendi 4,5

      De ter que interagir ou justificar uma resposta 4,5

O mesmo 49

Não sei 22

Usaria o método tradicional 9

Se você estivesse dando esta Aula tradicional alternando com o IpC 4

aula ou que você faria? Faria o método em grupos também 4

Usaria o método para ajudar os alunos 4

Interagiria com os alunos 4

Em branco 4

Nada, já está bom assim 61

    Regularia o uso de smartphones e não tiraria fotos 9

Se você pudesse mudar algo Não sei 9

O que faria para melhorar? Em branco 9

Exercícios no caderno (copiar do quadro) 4

Deixaria exercícios impressos para os alunos 4

Dividiria o tempo da aula com intervalos 4

Boa 39

Dê sua avaliação sobre Muito boa 39

a metodologia utilizada Regular 22

Muito ruim 0

Ruim 0

Concordo 74

O Peer Instruction irá melhorar meu Concordo fortemente 17

desempenho no vestibular/ENEM Indiferente 9

Discordo 0

Discordo fortemente 0

A interação entre alunos e alunos e professor, o debate 35

O maior rendimento e aprendizado 22

Em branco 17

Na sua opinião, quais os aspectos Tudo 9

positivos da metodologia? Aula diferente e interessante 9

O trabalho em conjunto 4

O diálogo e a mudança de opinião 4

Nenhum aspecto 57

Na sua opinião, quais os aspectos Em branco 26

negativos da metodologia? Estudar depois fica complicado (para prova) 13

    Interação excessiva com discussões além do assunto da aula 4

Interativa (IpC) 83

Você prefere uma aula: Tradicional 13

Em branco 4

Concordo 70

Tirei proveito da interação com Concordo fortemente 13

 meus colegas nas discussões, Indiferente 8,5

em classe, dos Testes Conceituais Discordo 8,5

Discordo fortemente 0

Concordo fortemente 43

As questões abordadas nos Testes Concordo 35

Conceituais são significativas para Indiferente 9

um melhor aprendizado do conteúdo Em branco 9

Discordo 4

Discordo fortemente 0

Total 23 alunos 100

O que você gostou na aula?

O que você não gostou nesta aula?
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4.2 APLICAÇÃO NO PRIMEIRO ANO 

4.2.1 O Teste de Percepção 

Vinte alunos realizaram o teste. A análise dos dados coletados encontra-se logo a 

seguir.  

Em relação à pergunta, “Você gosta de física?”, aproximadamente 40% da turma, 

declararam que sim. No entanto, alguns alunos ressalvaram as suas respostas positivas 

demonstrando que gostam de física, mas apresentam dificuldades. Outros 45% declararam 

que não gostam de física. 

Em relação à pergunta “Você gosta das aulas de física?”, 45% dos alunos responderam 

que sim. Alguns alunos incluíram nas suas respostas: “Sim, acho interessante”, “Sim, mas é 

um pouco entediante”. Trinta por cento dos alunos responderam “mais ou menos”. Alguns 

destes alunos incluíram em suas respostas “Mais ou menos, é bem informativa”, “Algumas 

aulas são bem interessantes, mas quando tem aula que toda vez é quadro e exercícios é bem 

chato”.  Outros 25% responderam que não gostam das aulas de física. Um fato que causa 

estranhamento numa primeira análise é que 45% dos alunos declaram não gostar de física, 

mas somente 25% não gostam das aulas, ou seja, 20% dos alunos não gosta de física mas 

gostam das aulas. Algum elemento da aula faz com o que os alunos gostem, mas não fica 

claro que elementos são esses
28

. 

Os pontos positivos mais frequentes foram “a interatividade e participação”, “o 

aprendizado de áreas interessantes” e “a dinâmica da aula” que somaram 70% das respostas. 

Em relação aos aspectos negativos, 30% das respostas foi “nenhum” enquanto a 

explicação, os cálculos e complexidade da disciplina juntamente atrelada à monotonia das 

aulas respondem por 45% das respostas. Em resumo, os alunos demonstraram gostar de física 

e das aulas de física, observando aspectos positivos e percebendo grande participação nas 

aulas anteriores ao IpC. 

Oitenta por cento dos alunos responderam positivamente à pergunta “A maneira como 

as aulas acontecem possibilita a participação dos alunos?”. Em 15% dos casos, os alunos 

afirmaram que a participação deles é dependente de cada aula. Mais uma vez este alto 

percentual para as aulas expositivas não era esperado, assim como ocorreu no nono ano. 

Na pergunta, “Em sua opinião, para que servem as aulas de física?”, 60% dos alunos 

declararam que a física serve para “compreender o que acontece ao nosso redor, aprender as 

                                                 
28

 O Teste de Percepção não apresenta perguntas cujas respostas esclareçam o porquê desta informação 

inesperada. 
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leis físicas, para saber como a natureza funciona, aprender sobre as áreas da física e para 

ensinar leis, fórmulas e teorias”. A tabela a seguir resume as informações geradas no estudo 

para o primeiro ano. 

 

Tabela 7 – informações do Teste de Percepção para a turma do primeiro ano. 

 

4.2.2 O Teste de Leitura 

A Tarefa de Leitura  

Os Testes de Leitura (TTL1, TTL2, TTL3 e TTL4) foram aplicados nas aulas dos dias 

4, 8, 11 e 15 de março. De maneira geral, dois a três alunos sempre declaravam não terem 

recebido a Tarefa de Leitura por motivos diversos, principalmente por falta à aula (TTL1) ou 

ainda por alegada falta de conexão com a Internet
29

. Dos que recebiam todos praticamente 

liam. A adesão à leitura, ou seja, o percentual de alunos que recebeu e declarou que leu ficou 

entre 95% e 100%, havendo um aluno que declarou não ter lido a tarefa de leitura da última 

aula, referente à terceira lei de Newton.  

 

 

                                                 
29

 O que impossibilitava o recebimento da TTL via grupo do whatsapp Messenger. 

Pergunta Resposta %

Não 45

Sim 40

Mais ou menos 15

Sim 45

Mais ou menos 30

Não 25

A física: interessante, novidade, assuntos 35

Interatividade e participação 20

Quais são os pontos positivos das aulas A explicação, a dinâmica da aula 15

de física na sua opinião? Prepara para uma profissão e concursos 10

Não sei ou não respondido. 10

A interpretação do que está escrito 10

Nenhum 30

Quais são os pontos negativos das aulas Não sei, em branco ou não respondido 25

de física na sua opinião? Os cálculos e a complexidade 20

A explicação 15

A monotonia 10

A maneira que as aulas de física acontecem Sim 80

possibilita a participação dos alunos?    Depende da aula 15

Não sei 5

Para aprender como a natureza funciona, teorias, leis, fórmulas, assuntos de física 60

Na sua opinião, Não sei 20

para que servem as aulas de física? Prepara para futuras provas de vestibulares e ENEM 10

Ajuda os alunos interessados 5

Para passar de ano 5

Total 20 alunos 100

Você gosta de física?

Você gosta das aulas de física?
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Tabela 8– Consolidado sobre os Testes de Leitura do primeiro ano. 

 
 

Nas correções das Tarefas de Leitura, a média da turma oscilou entre 54% e 71%, 

sendo que o pico (71%) ocorreu na TTL2 que apresentava o texto mais curto e uma ilustração 

de uma experiência prática
30

. As notas por aluno variaram de 0% à nota máxima 100% sendo 

que o maior rendimento em termos de notas máximas ocorreu nas aulas sobre a primeira e a 

terceira lei de Newton. A aula que apresentou menor média para a turma foi a última, que 

tratava da terceira lei de Newton. 

 

4.2.3 Os Testes Conceituais 

Durante os testes conceituais os alunos apresentaram um percentual de interação 

baixo, próximo dos 30%, sendo que resolveram em média de 3 a 4 questões conceituais por 

encontro. Comparando este resultado com o nível de interação do nono ano, houve redução de 

20%. Há, em valor absoluto, quatro questões que levaram à interação, dando a entender que 

neste estudo estas são boas questões conceituais para o método.  

Nas votações seguintes às interações, houve aumento no nível de acertos sendo que a 

metade dos casos os alunos mantiveram as respostas (0% de mudança) ou houve mudança 

para a resposta errada (-5% de mudança). Em 50% das interações chegou-se à resposta 

correta, o que demonstra que a turma teve um baixo rendimento no processo de interação. 

 

 

                                                 
30

 A TTL1 apresentava cinco páginas do livro texto enquanto a TTL2 era de meia página, usando um exemplo 

prático para demonstrar a importância do princípio da inércia na interpretação da experiência de uma moeda 

sobre uma folha de papel sendo puxada e caindo dentro de um copo. Uma abordagem qualitativa sobre a 

influência da velocidade sobre o atrito foi feita na aula. 

Data Tópico Teste Receberam Leram Adesão (%)  Média da turma Número de alunos Nota Frequência das notas (%)

11 6,6 55

5 3,3 25

2 0 10

2 10 10

7 10 44

5 6,6 31

3 3,3 19

1 0 6

8 7,5 53

5 5 33

1 0 7

1 2,5 7

6 10 33

5 2,5 28

3 0 17

2 5 11

2 7,5 11
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Tabela 9– Dados do TC do primeiro ano. Em negrito as questões que apresentaram interação. 

 
 

4.2.4 O Questionário de Receptividade 

Na pergunta “O que você gostou na aula?”, aproximadamente 28% dos alunos 

responderam que gostaram do aspecto interação. Outros 33% afirmaram ter gostado de tudo.  

Outros 57% confirmaram que não há fatores negativos no método em sua visão. Em 

24% apresentam os fatores explicação, a repetição no questionamento nas questões 

subsequentes e ainda o levantar dos cartões como aspectos negativos do método. 

Em relação à pergunta “Se você estivesse dando esta aula, o que faria?”, em 28% das 

respostas surgiu o desejo de se manter o método como foi realizado pelo professor. Outros 

19% declararam “nada”. Assim teríamos cerca de 47% dos alunos concordando com a 

estrutura de aplicação do método IpC. Por outro lado, um aluno expressou o desejo de se 

utilizar o vídeo como ferramenta educacional como suporte às aulas (5%). Uma aluna também 

declarou que faria o mesmo que o professor, mas, no entanto colocaria todo o conteúdo no 

quadro (5%). Tal ponto de vista parece estar sendo reforçado pelo costume de copiar o 

conteúdo do quadro quando presente em aulas no método tradicional. Outra aluna (5%) 

declarou explicitamente preferir o método tradicional.  

De modo geral, a partir dos dados coletados, 47% dos alunos parecem concordar em 

manter o método do mesmo jeito sem mudanças ou com ajustes pontuais buscando sempre a 

melhoria nas aulas. 

Na pergunta “O que faria para mudar, melhorar?” 43% dos alunos declararam que não 

fariam nada pra mudar, ou melhor, demonstrando estarem satisfeitos com o método em si, do 

jeito que foi utilizado  

Data Aula Tópico Tempos Questão Acertos Votação1 (%) Acertos Votação2 (%) Votação Extra Δ(%) de mudança Reexplicação Interação

Q1 100 - - - Não Não

Q2 65 60 - -5 Não Sim

Q3 100 - - - Não Não

Q4 100 - - - Não Não

Q5 0 89 - 89 Sim Não

Q6 21 26 84 58 Sim Sim

Q1 50 50 - 0 Sim Sim

Q2 94 - - - Não Não

Q3 59 100 - 41 Não Sim

Q4 100 - - - Não Não

Q1 90 - - - Não Não

Q2 0 90 - 90 Sim Não

Q3 70 - - - Não Não

Q4 20 100 - 80 Sim Não
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A avaliação dos alunos mostra que a opinião sobre o método apresenta uma grande 

aprovação sendo que estes escolheram “boa” ou “muito boa” em aproximadamente 85% das 

vezes.  

Em relação à pergunta “O IpC irá melhorar meu desempenho no vestibular/ENEM”, 

81% dos alunos concordam ou concordam fortemente que o método os ajudará a terem um 

bom desempenho em exames vestibulares ou no ENEM.  

Os aspectos positivos, na ótica dos alunos, centraram-se em 42% dos casos no quesito 

‘interação’ (com respostas variando entre ‘participação’ e ’dinâmica’). Outros 14% 

centraram-se nos aspectos ‘maior facilidade para entender a matéria’. 

Na pergunta “Na sua opinião, quais os aspectos negativos da metodologia?” os alunos 

responderam em 38% das vezes que não há nenhum aspecto negativo no método. Cerca de 

5% dos alunos declararam que sentem falta do conteúdo no quadro e outros 10% não gostam 

das questões repetindo conceitos. Outros 5% afirmaram que às vezes ficam confusos durantes 

as interações e outros 14% consideram que o método não promove o aprendizado dos alunos. 

Uma aluna (5%) reclamou que o método promove o ‘falatório’.  

De acordo com os dados coletados, o método IpC foi preferido por 71% dos alunos. 

Um aluno (5%) demonstrou optar pela aula tradicional. A seguir a tabela com os dados 

coletados nesta turma. 

A maioria dos alunos, ou seja, 71% deles concorda ou concorda fortemente que 

tiraram proveito da interação com os colegas quando da aplicação dos Testes Conceituais. O 

uso do método IpC parece apontar para um aprendizado mais efetivo na ótica dos alunos.  

Em relação à aprendizagem 81% dos alunos concorda ou concorda fortemente que as 

questões abordadas nos Testes Conceituais são significativas para um melhor aprendizado do 

conteúdo.  

Pode-se afirmar de maneira geral, com base nos resultados do Questionário de 

Receptividade, que os alunos aprovaram o método. 
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Tabela 10 – Consolidado do Questionário de Receptividade da turma de primeiro ano. 

 

 

 

Pergunta Padrões de resposta %

De tudo 33

Da interação: aluno com aluno, dos alunos com o professor 28

Das questões 9,5

Da aula em si: o método 9,5

Da produtividade da aula 5

Em branco 5

Não gostei 5

Que fica mais fácil entender 5

De nada 57

Em branco 14

Da explicação 9,5

Ficar respondendo e levantando os cartões 9,5

Repetição no questionamento 5

Não sei 5

O mesmo que o professor 28

Nada 19

Em branco 14

Não imagino 9

Se você estivesse dando esta Apresentaria vídeos 5

aula ou que você faria? Utilizaria o método tradicional 5

O mesmo que o professor, mas aperfeiçoaria. 5

A mesma coisa e depois colocaria no quadro 5

Mudaria a forma de explicar 5

Não sei 5

Nada 42

A explicação 9

Não sei 9

Tudo 5

Se você pudesse mudar algo     Deixaria os exercícios em folhar para o aluno levar para casa 5

O que faria para melhorar? Introduziria vídeo e jogos no método 5

Separaria duas aulas por mês para dúvidas 5

Não imagino 5

Colocaria menos questões 5

Pararia de usar estes cartões 5

Em branco 5

Boa 57

Dê sua avaliação sobre Muito boa 28,5

a metodologia utilizada Muito ruim 9,5

Regular 5

Ruim 0

Concordo 62

O Peer Instruction irá melhorar meu Concordo fortemente 19

desempenho no vestibular/ENEM Indiferente 14

Discordo 5

Discordo fortemente 0

Interação e participação, a dinâmica 42,5

Maior facilidade para entender a matéria 14

Descontraída/construtiva 9,5

Na sua opinião, quais os aspectos Ajuda a memorizar as questões 9,5

positivos da metodologia? Nenhum ou tudo 9,5

Uso dos cartões 5

Promove o ato de raciocinar 5

Ajuda os alunos 5

Nenhum ou nada 38

Em branco e demais respostas vagas 23

Na sua opinião, quais os aspectos Acho que desta maneira não aprendemos 14

negativos da metodologia? Repetição das questões 10

Às vezes confunde 5

Não há muito conteúdo no quadro 5

Falatório 5

Interativa (IpC) 71

Você prefere uma aula: Tradicional 24

Em branco 5

Concordo 47

Tirei proveito da interação com Concordo fortemente 24

 meus colegas nas discussões, Indiferente 24

em classe, dos Testes Conceituais Discordo fortemente 5

Discordo 0

Concordo 71,5

As questões abordadas nos Testes Concordo fortemente 9,5

Conceituais são significativas para Indiferente 9,5

um melhor aprendizado do conteúdo Discordo 9,5

Discordo fortemente 0

Total 21 alunos 100

O que você gostou na aula?

O que você não gostou nesta aula?
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4.3 TERCEIRO ANO 

4.3.1 O Teste de Percepção 

Em relação à pergunta, “Você gosta de física?”, 47% da turma, respondeu que sim. Ou 

seja, quase metade da turma. Por outro lado, outros 37% declararam não gostar da disciplina. 

Alguns alunos declararam não gostar de física porque não conseguem fazer os exercícios e 

entender ou porque não entendem completamente os conceitos. 

Na pergunta “Você gosta das aulas de física” em 63% as respostas foram positivas. É 

interessante notar que os alunos gostem mais das aulas do que da ‘matéria’. 

Em relação à pergunta, “Quais são os pontos positivos das aulas de física na sua 

opinião?”, os aspectos “assuntos interessantes”,  “dinâmica da aula”,  “a relação da disciplina 

com o cotidiano” e  “ a preparação para exames como o ENEM” respondem por 74% do total.  

Em relação aos pontos negativos 42% se concentraram na “dificuldade de entender as 

aulas, a complexidade dos assuntos e a presença de cálculo”. Um aluno respondeu que não há 

nenhum aspecto negativo (5%).  

É notável que nesta turma haja a maior resistência ao método IpC entre todas as três 

turmas. A turma apresentou outros inúmeros pontos negativos como: fórmulas demais para 

memorizar (10%), alegada excessiva teoria escrita (5%) e alunos sem interesse (10%) entre 

outros.  

Tabela 11 – informações do Teste de Percepção para a turma do terceiro ano. 

 

 

Pergunta Resposta %

Sim 47

Não 37

Mais ou menos 16

Sim 63

Você gosta das aulas de física? Mais ou menos 21

Não 16

     Assuntos interessantes,  aprendizagem fácil, assuntos novos 32

A dinâmica da aula, a explicação do professor 20

Quais são os pontos positivos das aulas O cálculo, conteúdos, raciocínio lógico matemático 11

de física na sua opinião? A relação com o cotidiano 11

    Prepara para o ENEM e vestibulares, para uma carreira profissional. 11

Sem resposta 11

O entretenimento 5

   A dificuldade de entender, a complexidade e os cálculos 42

Não sei, em branco ou não respondido 16

Quais são os pontos negativos das aulas Fórmulas demais para memorizar 10,5

de física na sua opinião? Falta de afinidade com algumas matérias 10,5

Falta de interação e alunos sem interesse 10,5

Nenhum 5,2

Excessiva teoria escrita 5,2

A maneira que as aulas de física acontecem Sim 84,2

possibilita a participação dos alunos?    Depende da aula 10,5

Não sei 5,3

      Para o aprendizado de física e seus conceitos ou incrementar no conhecimento geral 26,3

Na sua opinião, Para preparar para o ENEM 26,3

para que servem as aulas de física?   Para entender fenômenos do cotidiano e que acontecem no mundo 21

Sem resposta 21

Para melhorar o raciocínio lógico 5,2

Total 19 alunos 100

Você gosta de física?
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Em relação à pergunta "A maneira com que as aulas de física acontecem possibilita a 

participação dos alunos?", 84% deles declararam que sim, mesmo tendo as aulas 

características tradicionais. Em 10% das respostas os alunos disseram que isto depende de 

cada aula. Outra vez ocorreu um alto percentual para as aulas expositivas que não era 

esperado, assim como ocorreu no nono e primeiro ano, sendo que houve nesta turma 4% a 

mais em relação às duas turmas anteriores que apresentaram 80%. 

Na pergunta, “Na sua opinião, para que servem as aulas de física?”, aproximadamente 

53% dos alunos declararam que a física serve para o aprendizado de conceitos físicos e 

também para incrementar no conhecimento geral e que este aprendizado os preparará para o 

ENEM. Outros 21% declararam que as aulas servem para se entender fenômenos que ocorrem 

no cotidiano.  

Em resumo, apesar do maior posicionamento crítico da turma quando comparado às 

outras duas, esta percebe pontos positivos nas aulas anteriores às aulas do IpC e declaram em 

grande parte que as aulas geram participação, o que demonstra, que esta aula não é fortemente 

tradicional, no ponto de vista dos alunos. É importante ressaltar que ao longo das aulas o 

professor busca a participação do aluno com a discussão de conceitos e questões durante a 

exposição de conteúdo o que é coerente com os resultados do teste de percepção. 

 

 

4.3.2 O Teste de Leitura 

Os Testes de Leitura (TTL1, TTL2, TTL3 e TTL4) foram aplicados nas aulas dos dias 

4, 8, 11 e 15 de março. De maneira geral, dois a três alunos sempre declaravam não terem 

recebido a Tarefa de Leitura por motivos diversos, principalmente por falta (TTL1) ou ainda 

por problemas de conexão com a Internet. Dos que recebiam a adesão à leitura ficou entre 

47% e 90%. Nas correções das Tarefas de Leitura, a média da turma oscilou entre 4,7 e 8,5, 

sendo que o pico (90%) ocorreu na TTL2 que apresentava leitura mais rápida e uma ilustração 

de uma experiência prática. 
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Tabela 12 - Consolidado dos Testes de Leitura para a turma do terceiro ano 

 
 

 

4.3.3 Os Testes Conceituais 

É notável que as aulas do terceiro ano tenham tido a maior quantidade de questões 

conceituais trabalhadas, mas foi a turma que menos interagiu. Foram 17 questões conceituais 

e somente 12% de interação. Em certa medida, um resultado influencia no outro. Com menos 

interação menos tempo foi gasto nas questões, aumentando assim o número de questões 

trabalhadas, o que não é em si um ponto positivo para o método já que o aprendizado ocorre, 

sobretudo durante a etapa de interação. Por outro lado, houve grande número de questões (9 

em 17 ou cerca de 50% do total) na primeira votação com nível de acertos acima de 70%, o 

que mostra algum conhecimento prévio dos alunos frente ao conteúdo
31

. Destas, a turma 

acertou integralmente as questões Q2, Q6, Q7b e Q3 das duas últimas aulas respectivamente o 

que representa 24% do total de questões trabalhadas. 

Houve também um grande número de reexplicações (6 em 17) ou 36% no total de 

questões. As reexplicações ocorrem quando o nível de acertos é menor que 30%. A proporção 

apresentada (36%) pode ser considerada alta para uma turma de terceiro ano, que geralmente 

já deve apresentar maior amadurecimento e conhecimento adquirido de anos anteriores.  

A média de questões discutidas por aula ficou em torno de quatro. Tanto com 

reexplicações ou interações sempre houve percentuais de mudança positivos, o que significa 

que os alunos apresentaram aumento na convergência para a resposta correta.  

 

 

                                                 
31

 Isto pode ser explicado pelo fato de a turma já ter visto no passado este conteúdo, mais precisamente no 

primeiro ano. As aulas do terceiro ano são orientadas por apresentação de conteúdo típico do terceiro ano 

(eletricidade e magnetismo) alternando com aulas de revisão de conteúdo das duas séries anteriores, o que está 

de acordo com a orientação pedagógica do colégio. 

Data Tópico Teste Receberam Leram Adesão (%)  Média da turma Número de alunos Nota Frequência das notas (%)

4 3,3 57

3 6,6 43

12 10 60

7 6,6 35

1 3,3 5

5 7,5 50

4 5 40

1 2,5 10

4 5 33

3 7,5 25

3 10 25
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Tabela 13– Dados do TC do terceiro ano. Em negrito as questões que apresentaram interação 

 

 

4.3.4 O Questionário de Receptividade 

Em relação à pergunta “O que você gostou na aula?”, em 75% dos casos, os alunos 

declararam que a “interação e participação”, “assuntos interessantes” juntamente com o 

aspecto “a novidade do método em si” foram os ‘pontos’ que eles mais gostaram.  

Em relação à pergunta “O que você não gostou na aula?”, 20% dos alunos declararam 

que não há nada que não tenham gostado enquanto outros 20% declararam ‘tudo’, pois 

consideram a disciplina difícil ou mesmo ‘chata’. Dois alunos (10%) se queixaram da 

‘resolução rápida’, declarando que assim eles não absorvem a ‘matéria’. Outros 25% não 

ficaram satisfeitos ou com “a explicação breve” ou com “o levantar dos cartões” para indicar 

a alternativa escolhida em cada votação ou ainda com o ‘barulho’ das discussões.  

Em relação à pergunta “Se você estivesse dando esta aula, o que faria?”, 15% dos 

alunos declararam que fariam o mesmo que o professor fez. Outros 10% fariam o mesmo com 

‘mais explicação’. Aula com vídeo e experimentos foi a mudança escolhida por 10% dos 

alunos. Um aluno se demonstrou insatisfeito com a explicação (5%) enquanto outros 15% 

dariam uma aula nos moldes tradicionais ou voltada para o vestibular. Alguns alunos se 

incomodaram com o barulho gerado durante as discussões em 5% dos casos. Outros 15% dos 

alunos passariam menos conteúdo ou dariam mais tempo para as respostas. 

Em relação à pergunta “O que faria para mudar, melhorar?”, 30% dos alunos 

responderam ‘nada, está bom assim’. Outros 30% se resumiram a “diminuir o barulho”, “usar 

Data Aula Tópico Tempos Questão Acertos Votação1 (%) Acertos Votação2 (%) Votação Extra Δ(%) de mudança Reexplicação Interação

Q1 89 - - - Não Não

Q2 31 100 - - Sim Sim

Q4 89 - - - Não Não

Q3 0 81 - 81 Sim Não

Q5 14 95 - 81 Sim Não

Q6 14 100 - 86 Sim Não

Q1 95 - - - Não Não

Q2 100 - - - Não Não

Q3 0 95 - 95 Sim Não

Q4 90 - - - Não Não

Q5 0 100 - 100 Sim Não

Q6 100 - - - Não Não

Q7(a) 90 - - - Não Não

Q7(b) 100 - - - Não Não

Q1 36 73 - 37 Não Sim

Q2 14 100 - 86 Sim Não

Q3 100 - - - Não Não
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vídeos” como suporte à explicação, “daria mais tempo para responder” ou “faria uma 

explicação mais direta”.  

O percentual de aprovação do método com respostas “Boa” ou “Muito boa” somaram 

60% do total. Por outro lado, a desaprovação alcançou os 20% enquanto outros 20% 

consideraram a metodologia regular. Esta foi a turma mais crítica ao método quando se 

analisa os percentuais de desaprovação ou mesmo o fato de o método ser regular. 

Quando perguntados se o IpC iria aumentar o seu desempenho no vestibular ou 

ENEM, os alunos foram bastante críticos respondendo “Discordo” ou “Discordo Fortemente” 

em 55% dos casos. Somente 20% dos alunos concordaram ou concordaram fortemente com 

esta afirmação e outros 25% se apresentaram indiferentes. Os alunos se declararam mais uma 

vez críticos ao método em relação a sua utilização como meio de alcançar boas notas nos 

exames vestibulares e no ENEM. Esta postura também pode estar associada ao próprio hábito 

desenvolvido ao longo de tantos anos de se estudar a partir de uma pedagogia mais 

tradicional. A crítica é maior inclusive que nas turmas do nono e do primeiro ano talvez pelo 

hábito de terem aulas tradicionais há mais tempo. 

Em relação aos pontos positivos, os alunos responderam em 70% das vezes que os 

aspectos “interação”, “a novidade do método” juntamente com “o trabalho em equipe” são os 

pontos positivos do método. A “dinâmica da aula” apareceu em 15% das respostas e o 

“estímulo à comunicação” em 10%.  

Quando perguntados sobre os aspectos negativos 20% dos alunos declararam que 

neste método não se aprende muito. Esta resposta pode estar centrada na comparação do IpC 

com o método tradicional por parte de alguns alunos, os quais ‘dominam’ as opiniões em sala 

de aula, sendo que participam também de cursos preparatórios externamente, geralmente de 

características fortemente tradicionais, em aulas onde muito conteúdo é exposto em pouco 

tempo de aula. Talvez os alunos estejam relacionando aprender mais com a quantidade de 

conteúdo exposto. Se no IpC a exposição é menor logo eles devem presumir que aprendem 

menos, mesmo que parte do conteúdo já deva ter sido absorvida na Tarefa de Leitura. É 

importante observar que no nono ano 22% dos das declarações era a favor do maior 

rendimento assim como os 14% que ocorreram no primeiro ano. No entanto, somente 5% dos 

alunos do terceiro ano discordaram que as questões conceituais são significativas para um 

melhor aprendizado do conteúdo. Neste caso, a grande maioria, 80% dos alunos, opinou a 

favor do método optando pelas respostas “concordo” ou “concordo fortemente”. Assim, 15% 
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dos alunos do terceiro ano acham que no método IpC aprende-se menos, mas concordam que 

as questões conceituais são significativas para um melhor aprendizado do conteúdo. 

 

Tabela 14 – Consolidado do Questionário de Receptividade da turma de terceiro ano. 

 
 

 

Pergunta Padrões de resposta %

Interação e participação 30

    A metodologia, a novidade, as questões, os cartões 25

Assuntos interessantes 20

Nada, quase nada, algumas coisas 15

A explicação, a dinâmica 5

Em branco 5

Nada ou gostei de tudo 20

       Tudo, pois acho a matéria difícil ou chata 20

Em branco 15

Resolução rápida, não absorvi a matéria 10

Do barulho 10

Levantar os cartões 10

Não sei 10

Pouca explicação 5

O mesmo 15

Em branco 15

O mesmo com mais explicação 10

Aulas com vídeo e experimentos 10

Se você estivesse dando esta Daria uma aula focada no vestibular 10

aula ou que você faria? Passaria menos assuntos ou faria revisão 10

Não sei 10

Diminuiria o barulho 5

Faria a aula de modo tradicional 5

Explicaria de maneira mais direta e simples 5

Daria mais tempo para as respostas 5

Em branco 35

Nada, está bom assim 30

Se você pudesse mudar algo Explicação mais direta 10

O que faria para melhorar?      Algo diferenciado para atrair a atenção dos alunos 5

Daria mais tempo para as respostas 5

Vídeos rápidos como suporte à explicação 5

Diminuiria o barulho 5

Não sei 5

Boa 40

Dê sua avaliação sobre Regular 20

a metodologia utilizada Muito boa 20

Ruim 15

Muito ruim 5

Discordo 40

O Peer Instruction irá melhorar meu Indiferente 25

desempenho no vestibular/ENEM Concordo 15

Discordo fortemente 15

Concordo fortemente 5

A interação entre alunos e alunos e professor 25

Uma aula diferente 25

Na sua opinião, quais os aspectos O maior interesse despertado e o trabalho em equipe, colaboração da turma20

positivos da metodologia? A colaboração e comunicação que estimula na turma 15

A dinâmica da aula 10

Os exemplos mostrados 5

Em branco 30

Não se aprende muito, não satisfaz 20

M Mantém a falta de interesse de alguns alunos, barulho 15

Processo de aula cansativo 5

Na sua opinião, quais os aspectos Alguns pontos não ficam claros 5

negativos da metodologia? Muito material escrito 5

Não copiamos muito 5

Pouca explicação 5

Uso de letras (alternativas) 5

Falta de revisão 5

Interativa (IpC) 55

Você prefere uma aula: Tradicional 40

Uma aula de cada 5

Concordo 80

Tirei proveito da interação com Indiferente 10

 meus colegas nas discussões, Concordo fortemente 5

em classe, dos Testes Conceituais Discordo fortemente 5

Discordo 0

Concordo 55

As questões abordadas nos Testes Concordo fortemente 25

Conceituais são significativas para Indiferente 15

um melhor aprendizado do conteúdo Discordo fortemente 5

Discordo 0

Total 22 alunos 100

O que você não gostou nesta aula?

O que você gostou na aula?
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Em 15% das respostas os alunos declararam que o método mantém a falta de interesse 

do aluno frente a disciplina, já que na interação alguns alunos acabam brincando demais ou 

perdendo o foco. Um aluno considerou o processo de aula cansativo, talvez por manter o 

aluno constantemente trabalhando. Outras queixas foram referentes à ‘grande’ quantidade de 

conteúdo escrito, o não entendimento de alguns pontos, o fato de o aluno não copiar muito, o 

pouco tempo destinado à explicação, a insatisfação em ter que usar as alternativas levantando 

os cartões e ainda a ‘falta de revisão’. Todos estes aspectos somaram 35% das respostas e há 

de se ressaltar que estas respostas apresentam claramente alguma preferência ou maior 

afinidade pelo método tradicional. Trinta por cento das respostas foram deixadas em branco.  

Em relação à preferência quando comparamos o método tradicional e o IpC, os alunos 

demonstraram preferir o IpC em 55% dos casos enquanto 40% preferem o método tradicional. 

Uma aluna (5%) demonstrou o desejo de alternância entre os métodos. As preferências 

apresentam certo equilíbrio, estando a turma dividida entre o tradicional e o interativo. 

Em relação à afirmação “Tirei proveito da interação com meus colegas nas discussões, 

em classe, dos Testes Conceituais” a grande maioria, ou seja, 85% dos alunos respondeu que 

concorda ou concorda fortemente. Ao mesmo tempo em que boa parte dos alunos apresenta 

preferências pelo método tradicional, estes percebem que a interatividade é um fator 

importante para a aprendizagem.  

Em geral, os alunos da turma do terceiro ano se mostraram parcialmente receptivos ao 

método. 
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4.4 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE TURMAS 

4.4.1 Comparação dos TP’s por turma 

Tendo em vista os resultados dos testes de percepção para as três turmas, o percentual 

médio de declarações “sim” à pergunta “Você gosta das aulas de física” foi de 68%.  No nono 

ano a maior parte dos alunos declarou gostar (95%), enquanto nas outras duas turmas este 

mesmo percentual gira em torno de 40% a 47%. 

 

Tabela 15 - Informações sobre as comparações das TP’s por turma. 

 
 

Os três pontos positivos mais declarados nas três turmas foram: 

- Os assuntos interessantes tratados nas aulas (26%); 

- A dinâmica da aula (17%); 

- A interatividade, a participação e o trabalho em grupo (12%). 

É importante observar que o aspecto “interatividade” ou outro aspecto similar não foi 

lembrado pelos alunos do terceiro ano. 

Dos pontos negativos, o que mais aparece nas declarações das três turmas é a 

“presença de matemática” nas aulas de física. 

Já em relação à pergunta “A maneira como as aulas de física acontecem possibilita a 

participação dos alunos?”, em média, cerca de 80% dos alunos nas três turmas declararam que 

a maneira que as aulas de física ocorrem possibilita a participação dos alunos. O que não 

significa necessariamente que os alunos participem das aulas
32

 interagindo quando os TC’s 

ocorrem.  

Os alunos também declaram que as aulas de física, em 42% dos casos, servem “para 

aprender física e entender como a natureza funciona”. 

 

 

                                                 
32

 Talvez fosse importante para a análise, em trabalhos futuros, a inclusão de uma pergunta que confirme se na 

prática os alunos realmente participam das interações. 

Pergunta Resposta que mais aparecem Nono (%) Primeiro (%) Terceiro (%) Média (%)

Você gosta de física? Sim 95            40                  47                 61                        

Você gosta das aulas de física? Sim 95            45                  63                 68                        

Os assuntos interessantes 10            35                  32                 26                        

A dinâmica da aula 15            15                  20                 17                        

A Interatividade, a participação e o trabalho em grupo 15            20                  -                12                        

Em branco, não sei ou não há como responder ainda 60            25                  10                 32                        

A presença da matemática e a dificuldade de entender 20            25                  42                 29                        

Não tem pontos negativos 10            30                  5                   15                        

A maneira que as aulas de física acontecem Sim 80            80                  84                 81                        

possibilitam a participação dos alunos?

     Para aprender física, como a natureza funciona e adquirir conhecimento 40            60                  27                 42                        

Na sua opinião, Não sei, em branco ou não assistiu às aulas 25            20                  21                 22                        

para que servem as aulas de física? Preparar para o ENEM -           10                  26                 12                        

Entender o cotidiano 10            -                21                 10                        

Quais são os pontos positivos das aulas? 

Quais são os pontos negativos das aulas 
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4.4.2 Comparação entre TTL’s 

A tabela a seguir apresenta os dados coletados para as TTL’s realizadas onde pode-se 

encontrar os indicadores adesão à leitura, o número de alunos que receberam os TFL’s e 

declararam terem lido e a nota média por turma. A adesão à leitura representa o percentual de 

alunos que receberam os TTL’s e declararam terem lido. A nota média é média das notas das 

correções dos TTL’s. 

 

Tabela 15 - Médias de adesão à leitura, notas, número de alunos que receberam ou leram as 

TFL’s por turma. 

 

A análise da tabela mostra que a turma que apresentou maior adesão à leitura foi a 

turma do primeiro ano, no entanto, a turma que obteve as maiores notas médias foi a turma do 

terceiro ano cuja adesão foi intermediária. A turma que apresentou a menor adesão à leitura 

foi a turma de nono ano que também apresentou a menor nota média.  

É importante observar a disparidade entre a média de adesão à leitura e a nota média 

das TTL’s para o primeiro ano. Estes declaram em sua grande maioria que tendo recebido as 

TFL’s realmente liam. No entanto, a nota média dos TTL’s não é coerente com a média de 

adesão. Isto mostra ou que os textos são de difícil entendimento para eles ou que realmente 

Tópico Teste Indicadores Nono Primeiro Terceiro Médias gerais totais

Adesão (%) 61 100 47 69

Receberam 18 20 15 18

Leram 11 20 7 13

Nota média 4,2 5,5 4,7 5

Adesão - 100 90 63

Receberam - 16 22 13

Leram - 16 20 12

Nota média - 7,1 8,5 8

Adesão 55 100 60 72

Receberam 11 15 17 14

Leram 6 15 10 10

Nota média 2,9 5,8 6 5

Adesão - 95 65 53

Receberam - 19 19 13

Leram - 18 12 10

Nota média - 5,4 6,5 6

3,6 6,0 6,4 5,9

58 99 66 64

Nota média geral por turma
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eles não leram o texto. De maneira geral, a adesão à leitura girou em torno de 60% para as três 

turmas.  

4.4.3 Comparação entre Testes Conceituais 

Os testes conceituais foram comparados por turma por nível de acertos na tabela a 

seguir. Há também na tabela o percentual de interação que ocorre para um nível de acertos 

intermediário (entre 30% e 70%). Este percentual foi calculado como o número de questões 

conceituais que tiveram nível de acerto intermediário dividido pelo número total de questões 

conceituais trabalhados por teste conceitual em cada turma. 

Na primeira votação, a turma que apresentou maior percentual de interação, tendo seu 

nível de acertos entre 30% e 70%, foi a turma do nono ano. A turma que apresentou menor 

percentual de interação foi a do terceiro ano. Assim, neste estudo, observa-se um decréscimo 

sequencial da interatividade ao longo das séries
33

. 

O número de acertos acima de 70% foi ligeiramente maior para a turma do terceiro 

ano, seguido do primeiro e nono ano. Esta sequência é coerente com os dados dos TTL’s que 

mostram uma relação de crescimento entre as notas médias das turmas a partir do nono ano
34

 . 

No entanto, pode-se observar na tabela que os percentuais giram em torno de 50%, ou seja, 

em média, o nível de acertos acima de 70% é alcançado na metade dos casos para as três 

turmas. 

O nível de acertos abaixo de 30% também cresce com as turmas, desde o nono até o 

terceiro ano. Assim, a terceira série foi a turma que apresentou o maior número de 

reexplicações na primeira votação. Uma possível explicação para isso seria o menor 

engajamento da turma do terceiro ano nas leituras prévias. No entanto, quando se analisa as 

notas dos TTL’s, a terceira série apresenta a maior média geral por turma. Talvez o nível de 

atenção dos alunos nesta turma não seja o maior em função de declaradas preferências pelo 

método tradicional o que pode estar gerando menor engajamento nos testes conceituais ou 

ainda o fato de que o conteúdo não é inédito. Por outro lado, o menor engajamento pode estar 

associado ao maior costume dos alunos ao método tradicional.  

 

                                                 
33

 Este estudo foi realizado a partir da aplicação do IpC com base nas mesmas aulas planejadas para as três 

turmas. Talvez o nível de dificuldade sendo o mesmo e o fato de o assunto não ter sido inédito para as turmas de 

primeiro e terceiro ano tenham influenciado no resultado. No entanto, a análise destes resultados sob esta 

perspectiva não é a finalidade deste TCC. 
34

 Nono ano: 3,6; Primeiro ano; 6,0 e Terceiro ano: 6,4. 
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Tabela 16 - Ocorrência de níveis de acertos na primeira votação por turma nos testes 

conceituais. 

 
 

 

No geral, o percentual de interação das turmas na primeira votação foi muito baixo, ou 

seja, 23%. 

O percentual médio de mudança de opinião 

Outra informação relevante ao estudo é o percentual médio de mudança de opinião, 

que representa o quanto os alunos mudaram de opinião após a interação. Na primeira votação, 

se os alunos apresentarem, por exemplo, 40% de acertos eles passarão para a etapa de 

interação e logo a seguir farão nova votação. Se a nova votação apresentar 80% de acertos, 

pode-se dizer que houve um percentual de mudança de 40%
35

 e que houve também 

aprendizagem significativa. Analisando todas as questões e percentuais de mudança, pode-se 

fazer a média destes percentuais obtendo-se o percentual médio de mudança. Assim, esta é 

uma maneira indireta de medir e comparar o quanto o aluno foi convencido durante a 

interação. Podemos então concluir se a interação foi “boa” ou não. 

Analisando a tabela abaixo, percebe-se que o percentual médio de mudança por 

interação ficou próximo de 30% para as três turmas, o que significa que, após a interação, 

houve um aumento médio de 30% no nível de acertos em função do convencimento
36

 de que a 

alternativa correta era outra. A turma que apresentou maior percentual de mudança com a 

interação foi a terceira série, com 50%, apesar de ter sido a turma com menor ocorrência de 

interações. Isto evidencia alguma flexibilidade
37

 da turma ou que a interação foi “melhor” 

para este grupo de alunos.  

                                                 
35

 Não faz parte do escopo deste trabalho entender quais alunos mudaram de opinião no sentido da resposta 

errada. Apesar de ser uma informação relevante, os meios para votação utilizados neste trabalho não 

possibilitaram a coleta de dados que permitissem esta análise.   
36

 Convencimento pelos ‘colegas’, os alunos da turma. 
37

 Ao longo das aulas alguns alunos demonstraram rigidez à mudança de opinião mesmo tendo sido convencidos 

pelo ‘colega’ (o que parece contraditório, mas ocorreu). Isto aconteceu, sobretudo, nas turmas do nono e do 

primeiro ano. Assim, do ponto de vista do pesquisador, a turma do terceiro ano apresentou características mais 

flexíveis quanto à mudança ou ainda, que os argumentos dos colegas foram mais eficientes. 

Primeira votação

Nível de acertos Nono Primeiro Terceiro Média

>70% 45% 50% 53% 49%

>30% e <70% 36% 21% 12% 23%

<30% 18% 29% 35% 27%

Percentual de interação 36% 21% 12% 23%

Total de questões por turma 11 14 17 14

Ocorrência por turma
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Tabela 17 – Média percentual de mudança por turma como ou sem interação. 

 
 

 

A tabela a seguir apresenta as médias para o número de QC’s trabalhadas nos TC’s por 

aula de 50 min por turma.  

Tendo em vista os resultados apresentados na tabela 19, as turmas discutiram em 

média duas QC’s por aula. A princípio este número é baixo, no entanto, deve-se levar em 

consideração o tempo de exposição, distribuição e coleta de testes de leitura, testes de 

percepção, receptividade e cartões de votação. Soma-se a isso o tempo de interação ou 

reexplicações. A turma que conseguiu trabalhar a maior quantidade absoluta de QC’s foi a 

terceira série que também teve mais tempo de aula, ou seja, 8 tempos. O primeiro ano vem a 

seguir com 14 QC’s e o nono ano com 11 QC’s trabalhadas. No entanto, a maior média de 

QC’s trabalhadas por aula foi do nono. Esta turma trabalhou em média três QC’s por aula 

enquanto as outras duas turmas trabalharam duas. Isto demonstra a maior rapidez e 

compromisso da turma ao longo da aula na entrega dos TTL’s, TP, QR, e na discussão e 

escolha de alternativas. As informações fornecidas se encontram na tabela a seguir. 

 

Tabela 18 – Médias para o número de QC’s resolvidas por aula de 50 min por turma. 

 
 

 

  

Média percentual de mudança

 para a resposta correta Nono (%) Primeiro(%) Terceiro(%) Média(%)

Com interação 24 23 50 32

Com reexplicação 38 61 88 62

Turma

Turma Aulas Total de QC's Média QC's/Aula 

Nono 4 11 3

Primeiro 6 14 2

Terceiro 8 17 2

Média 6 14 2
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4.4.4 Comparação dos QR’s por turma 

A análise a seguir procura comparar as três turmas no questionário de receptividade, 

buscando evidências se o aluno foi realmente receptivo ou não ao método. A partir dos 

percentuais de respostas referentes à cada turma chega-se a um percentual que representa a 

média de cada resposta para as três turmas. 

A análise: Quando se pergunta se o aluno gosta da aula no método IpC, em média, em 

72% dos casos ou o aluno diz gostar de “tudo”, da “interação e participação” ou da 

“metodologia em si” destacando a novidade trazida, as questões conceituais, o conteúdo e o 

uso dos cartões de votação. Quando se pede ao aluno para apontar o que ele não gostou nas 

aulas, na média, 43% dos alunos declararam “nada ou gostei de tudo”, o que reforça que o 

aluno foi bem receptivo ao método.  

Em relação ao se o aluno desse a aula, eles fariam o mesmo em 31% das respostas na 

média das turmas. Outros 15% expõem que “dariam” a mesma aula, mais com mais tempo de 

explicação ou alternando com o método tradicional. Em relação à modificar a aula 44% na 

média diz que não mudaria nada na aula.  

De maneira geral, o aluno avalia o método como bom ou muito bom em 74% em 

média. Em 51% em média os alunos declaram que os pontos positivos do método são a 

interação e o maior aprendizado e rendimento, raciocínio e memorização, com o trabalho 

colaborativo e comunicação e 14% da média. Desta maneira, 65% dos aspectos positivos 

focam em aspectos inerentes ao método (interação, comunicação, colaboração) que geram em 

resposta uma melhor aprendizagem dos conceitos físicos. 

Os aspectos negativos da metodologia na percepção do aluno em 14% da média estão 

centrados na “pouca explicação” e “pouco conteúdo no quadro” juntamente com a opinião de 

que neste método “não se aprende muito”. No entanto, em média 32% declaram que “não há 

aspectos negativos no método”. Por outro lado, o terceiro ano não declarou que “não há 

nenhum aspecto negativo”, contrariando as outras duas turmas. 

Quando perguntados diretamente quanto a preferência de métodos, se o tradicional ou 

o IpC, 70% na média responderam que preferem o método IpC. Apesar de o terceiro ano ter 

apresentado resultados piores, 80% dos alunos desta série concordaram ou concordaram 

fortemente que tiraram proveito da interação com os colegas. Este também foi o percentual de 

alunos que declararam que as questões conceituais abordadas nos testes conceituais 

contribuem para um aprendizado mais significativo.  

De maneira geral os alunos das três turmas se mostraram receptivos ao método IpC. 
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Tabela 19 - Comparações das QR’s por turma. Em negrito as respostas mais frequentes. 

 
 

4.4.5 Comparação geral entre os resultados das TP’s e QR’s 

Seria interessante saber quantos dos alunos  que não gostam das aulas de física 

mudaram de opinião devido ao IpC. Com este intuito, serão comparados a quantidade de 

alunos que eram receptivos às aulas de física no método tradicional com os que se mostraram 

receptivos as aulas com o IpC. A média dos que gostaram das aulas expositivas tradicionais 

foi obtida diretamente das respostas do TP à pergunta “Você gosta das aulas de física?”. Para 

obter as médias dos que gostaram das aulas com IpC, usamos como base as respostas que 

evidenciam as principais características do método IpC, que são os pontos positivos 

Pergunta Padrões de resposta 9º ano 1º ano 3º ano Média

Tudo 44 33 0 26

Interação e participação 13 28 30 24

      A metodologia, a novidade, as questões, o conteúdo e os cartões 30 10 25 22

Outras respostas 8 29 20 19

Assuntos interessantes 5 0 20 8

A dinâmica da aula 0 0 5 2

Nada ou gostei de tudo 52 57 20 43

Não sei ou em branco 27 19 25 24

Outras respostas 6 4 20 10

Não ter entendido ou a matéria difícil 5 0 20 8

      Não ensina tanto, da explicação, explica pouco 5 10 5 7

Levantar os cartões 0 10 10 7

      De ter que interagir ou justificar uma resposta 5 0 0 2

O mesmo 49 28 15 31

Nada, não imagino, não sei ou em branco 26 19 25 23

Outras respostas 17 28 25 23

Se você estivesse dando esta O mesmo com mais quadro, mais explicação ou em grupos 4 10 15 10

aula ou que você faria? Passaria vídeos 0 5 10 5

Aula tradicional ou alternando com o IpC 4 5 5 5

Mudaria a forma de explicar 0 5 5 3

Nada, já está bom assim 61 42 30 44

Se você pudesse mudar algo Não sei ou em branco 18 14 40 24

O que faria para melhorar? Outras respostas 21 30 15 22

O que faria para melhorar? A explicação 0 9 10 6

Usaria vídeos 0 5 5 3

Boa 39 57 40 45

Dê sua avaliação sobre Muito boa 39 29 20 29

a metodologia utilizada Regular 22 5 20 16

Ruim 0 0 15 5

Muito ruim 0 10 5 5

Concordo 74 62 15 50

O Peer Instruction irá melhorar meu Indiferente 9 14 25 16

desempenho no vestibular/ENEM Discordo 0 5 40 15

Concordo fortemente 17 19 5 14

Discordo fortemente 0 0 15 5

A interação 35 43 25 34

Maior aprendizado, rendimento, raciocínio e memorização 22 34 0 19

Na sua opinião, quais os aspectos Nenhum, tudo, não sei ou em branco 26 9 0 12

positivos da metodologia? A novidade 9 0 25 11

O trabalho em conjunto 4 0 20 8

A comunicação, o diálogo 4 0 15 6

O exemplos mostrados, repetições de questões 0 5 5 3

Descontraída/construtiva 0 9 0 3

A dinâmica da aula 0 0 10 3

Nenhum aspecto 57 38 0 32

Na sua opinião, quais os aspectos Outras respostas 17 20 45 27

negativos da metodologia? Não sei, em branco 26 23 30 26

não se aprende muito, não satisfaz 0 14 20 11

Pouca explicação ou pouco conteúdo no quadro 0 5 5 3

Interativa (IpC) 83 71 55 70

Você prefere uma aula: Tradicional 13 24 40 26

Em branco 4 5 0 3

Alternar os dois métodos 0 0 5 2

Concordo 70 47 80 66

Tirei proveito da interação com Indiferente 9 24 10 14

 meus colegas nas discussões, Concordo fortemente 13 24 5 14

em classe, dos Testes Conceituais Discordo fortemente 0 5 5 3

Discordo 9 0 0 3

Concordo 35 72 55 54

As questões abordadas nos Testes Concordo fortemente 43 10 25 26

Conceituais são significativas para Indiferente 9 10 15 11

um melhor aprendizado do conteúdo Discordo 4 10 0 5

Em branco 9 0 0 3

Discordo fortemente 0 0 5 2

O que você gostou na aula?

O que você não gostou nesta aula?
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“interatividade”, “questões conceituais”
38

. Completando o cálculo, foram somados os 

percentuais das respostas “tudo”, “o método em si” e o fato “de não ser um método 

tradicional”
39

. Foram também escolhidos os três pontos positivos que apresentaram maior 

frequência de ocorrência nos TP’s e QR’s das três turmas acompanhados pelas suas médias. 

Em relação aos pontos negativos foram escolhidas as quatro respostas de maior frequência e 

foi calculada a média de cada ponto. A seguir, apresenta-se a síntese dos dados em tabela e a 

sua análise. 

 

Tabela 20- Tabela comparativa entre médias TP e QR. Em negrito destacam-se os dois 

principais pontos positivos. 

 

Fonte: o autor. 

 

Tendo em vista os pontos positivos, quando se compara os TP’s e QR’s, observa-se 

um aumento de 31% na percepção de maior interatividade, participação e trabalho em grupo 

depois da aplicação do IpC. Outro aspecto que não aparece no TP, mas surge no QR é o maior 

aprendizado, rendimento e raciocínio, tendo um aumento de 17%. Conclui-se que, com base 

nestas informações, que com o IpC, boa parte dos alunos declaram perceber que aprendem 

mais.  

Por outro lado, em relação aos pontos negativos houve um aumento médio de 17% na 

afirmação que não há pontos negativos nas aulas depois da aplicação do IpC. No método IpC 

os alunos não lembraram da presença da matemática, o que foi indicado no teste de percepção 

como um ponto negativo no método expositivo tradicional. Houve também um aumento de 

11% na percepção de que não se aprende muito depois da aplicação do IpC
40

 e um aumento 

                                                 
38

 Presume-se que se os alunos responderam que gostaram de tudo, do método em si, dos aspectos interatividade 

e das questões conceituais então eles gostaram do método IpC. 
39

 Todos estes aspectos juntos evidenciam que o aluno teve afinidade com o método IpC. Foram excluídas do 

cálculo as respostas “assuntos interessantes”, “dinâmica da aula”, “melhoria no aprendizado”, “produtividade”, 

pois são aspectos tanto do método tradicional quanto do IpC. Foram excluídas também respostas em branco ou 

respostas negativas ao método. 
40

 Respostas exclusivas do terceiro ano. 

Característica buscada na pergunta Resposta Média TP (%) Média QR(%) Variação

Gosta das aulas de física? Sim 68 75 7

A Interatividade, a participação e o trabalho em grupo 12 43 31

Maior aprendizado, rendimento, raciocínio e memorização 0 17 17

A dinâmica da aula 17 3 -14

Não tem pontos negativos 15 32 17

Não se aprende muito 0 11 11

Pouca explicação 0 3 3

A presença da matemática e a dificuldade de entender 29 0 -29

As aulas possibilitam a participação dos alunos Sim 81 80 1

Pontos positivos

Pontos negativos
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de 3% na percepção de que que há pouca explicação após o IpC. Em relação a gostar das 

aulas de física, houve um aumento de 7% depois da aplicação do IpC.  

É importante observar que neste estudo não se sabe exatamente se os resultados 

positivos da receptividade são devidos à novidade do método ou realmente do método em si. 

A busca por uma resposta que defina qual das duas variáveis realmente influenciou nos 

resultados não fez parte dos objetivos deste trabalho. Trabalhos futuros talvez possam elucidar 

tal questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

CONCLUSÃO 

Este trabalho apresenta evidências de que alunos de ensino médio realmente se 

mostram receptivos ao método IpC. No entanto, a declaração explícita de receptividade não 

significa a total aceitação do método ou que os alunos se engajarão, seguindo todas as etapas 

do IpC mantendo sempre o interesse em interagir em sala.  

Os resultados deste estudo também levam a se concluir que quando se aplica a mesma 

aula, em turmas de níveis diferentes, surge a tendência de que ao passar das séries, desde o 

nono até o terceiro ano, os alunos apresentem redução de participação nos testes conceituais. 

Seja pelo costume com o método tradicional ou por outro motivo não explicitamente 

observado no estudo, os alunos da terceira série demonstraram em parte preferir o método 

tradicional, coexistindo em turma as duas preferências. No entanto, de maneira geral, o IpC 

supera o método tradicional nas preferências da maioria dos alunos.  

Tendo em vista as análises dos testes e questionários, a interatividade e participação e 

trabalho em grupo foram citadas por grande parte dos alunos como aspectos positivos do 

método. A grande maioria aprovou o IpC no Questionário de Receptividade avaliando como 

muito bom ou bom na maior parte das vezes.  

A interação entre os alunos se mostrou um caminho eficiente para o aprendizado 

significativo dos conceitos físicos expostos quando se analisa o percentual de mudança de 

opinião sobre as questões conceituais apresentadas. Neste estudo, houve aumento grande 

percentual de mudança de opiniões que convergiam para a resposta correta, levando a 

entender que na média geral as interações foram benéficas ao método e por consequência, 

para o aluno. 

Outro resultado favorável ao método foi a adesão à pré-leitura. As três séries 

apresentaram uma nota média de 6,0, o que é razoável. Assim, se torna importante destacar 

que neste caso, o ponto atribuído aos testes de leitura, pode ter sido fator crucial neste 

engajamento, juntamente com o uso de um aplicativo que facilita a comunicação e leitura dos 

textos a qualquer hora. 

De maneira geral, pode-se concluir que o método IpC é um método atrativo para os 

alunos do ensino fundamental e médio, gerando maior motivação e participação ao longo das 

aulas de física. A aplicação do IpC na educação básica pode trazer resultados relevantes e 

novos trabalhos devem aprofundar questões não abordadas neste TCC.  
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PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

Tendo em vista a dificuldade em se encontrar informações sobre a aplicação do 

método IpC no ensino fundamental e médio, surge a necessidade de estudos mais 

aprofundados sobre o tema. As propostas aqui apresentadas têm como objetivo despertar 

interesse acadêmico por um tema tão pouco explorado e ao mesmo tempo necessário à 

melhoria da motivação de professores e alunos da educação básica. 

i) Estudar métodos interativos e questões contextualizadas personalizadas como 

questões conceituais; 

ii) Método IpC aplicado ao ensino fundamental; 

iii) Inserção de vídeo e experimentos em aulas com o método IpC;  

iv) Estudo de um método mesclado alternante entre métodos tradicionais, interativos e 

com base em experimentos e sua possível aplicação ao ensino médio; 

v) Avaliar a eficácia do método IpC em relação ao método tradicional 

vi) Identificar alunos que declaram não gostar de física ou das aulas 

e ver como a opinião deles muda quando da aplicação do método IpC. 

vii) Estudar possíveis melhorias no questionário de receptividade, incluindo perguntas 

sobre a real participação nas aulas interativas e sobre a comparação da percepção 

das aulas antes e depois da aplicação do método IpC (por exemplo, para saber se o 

aluno passa a gostar mais de física depois do IpC). 

viii) Estudar como o nível de dificuldade das questões influencia nos resultados de 

receptividade dos alunos ao método IpC. 
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ANEXOS 

ANEXO I – TAREFAS DE LEITURA 

Livro: Tópicos de Física – Conecte – Editora Saraiva- 2014 

TFL1- textos das páginas 136 a 141. 

TFL2- texto da página 142. 

TFL3- texto das páginas 145 e 146. 

TFL4- texto das páginas 167 e 168. 

ANEXO II – TESTES DE LEITURA 

TTL1 

Nome do Aluno: 

Turma: 

1. Qual dessas leis não é uma das leis de Newton? 

A) para toda ação há uma reação oposta e igual. 

B) F = ma. 

C) todos os objetos caem com uma mesma aceleração. 

D) na ausência de uma força resultante externa objetos em repouso permanecem em repouso e 

objetos em movimento retilíneo uniforme permanecem em movimento retilíneo uniforme. 

 

2. A lei da inércia  

A) não faz parte da tarefa de leitura. 

B) expressa a tendência dos corpos de manter seu estado de movimento. 

C) é a terceira lei de Newton. 

 

3. “Impulso”:  

A) não faz parte da tarefa de leitura. 

B) é outro nome para força. 

C) é outro nome para aceleração. 
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TTL2 

Data: 

Nome do aluno: 

Turma: 

 

1. Você recebeu a Tarefa de Leitura? 

a) Sim 

b) Não 

Justificativa: 

 

2. Você leu a Tarefa de Leitura? 

a) Sim 

b) Não 

Justificativa: 

 

3. A moeda cai dentro do copo: 

a) Porque se movimenta para baixo espontaneamente. 

b) Porque se mantém praticamente em repouso e então se movimenta sob ação da gravidade. 

c) Só há inércia na direção vertical. 

 

4. Em relação à primeira lei de Newton pode-se afirmar que: 

a) Quanto maior a massa da moeda mais facilmente poderemos variar a sua velocidade. 

b) O papel tem mais inércia do que o copo de vidro. 

c) A moeda se mantém em repouso na direção horizontal, mas cai porque varia a sua 

velocidade partindo do repouso. 

d) A inércia da moeda é tão pequena que ela sempre se movimentará na vertical. 

 

5. Quanto maior a velocidade com que você puxar a folha de papel 

a) menores serão as chances da moeda cair dentro do copo. 

b) menores serão as chances da moeda cair fora do copo. 

c) a velocidade maior ou menor com que você puxa o papel não influencia no resultado. 
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6. Você ficou tentado a realizar a experiência proposta no texto? 

a) Sim. 

b) Não. 

Justificativa: 

 

TTL3 

DATA:                                             ALUNO: 

TURMA: 

1. Você recebeu a tarefa (texto) de leitura? 

a) Sim 

b) Não 

Justificativa: 

 

2. Você leu o texto de leitura prévia? 

a) Sim 

b) Não 

Justificativa: 

 

3. Quais dessas leis não são uma das leis de Newton? 

A) para toda ação há uma reação oposta e igual. 

B) F = ma. 

C) todos os objetos caem com uma mesma aceleração. 

D) na ausência de uma força resultante externa objetos em repouso permanecem em repouso e 

objetos em movimento retilíneo uniforme permanecem em movimento retilíneo uniforme. 

 

4. A lei da inércia  

A) não faz parte da tarefa de leitura. 

B) expressa a tendência dos corpos de manter seu estado de movimento. 

C) é a terceira lei de Newton. 

 

5. “Impulso”:  
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A) não faz parte da tarefa de leitura. 

B) é outro nome para força. 

C) é outro nome para aceleração. 

 

6. Se você aplica uma única força de 20N a um corpo de 2kg de massa ele adquire  aceleração 

de 10m/s². Se você aplica a mesma força de 20N a um corpo de 4kg, uma aceleração de 

intensidade igual a: 

A) 20 m/s² 

B) 10 m/s² 

C) 5 m/s² 

 

TTL4 

DATA:                                             ALUNO: 

TURMA: 

1. Você recebeu a tarefa de leitura? 

a) Sim 

b) Não 

Justificativa: 

 

2. Você leu o texto? 

a) Sim 

b) Não 

Justificativa: 

 

3. Se um homem empurra um bloco para a direita: 

A) O bloco empurra o homem de volta para a esquerda com a mesma força. 

B) O bloco vai pra frente e não reage. 

C) O bloco não empurra o homem de volta, somente o homem empurra o bloco. 

 

4.Quando uma pessoa anda:  

A) Ela empurra o solo pra frente por isso vai para frente. 

B) Ela empurra o solo pra trás e o solo a empurra pra frente. 

C) O ar atmosférico empurra você pra frente. 
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5. Quando dois carros colidem: 

 

A) o carro mais pesado faz a força de maior intensidade. 

B) há forças trocadas que são idênticas, mudando somente o sentido. 

C) há um par ação-reação que age somente no primeiro carro. 

 

6. Consideremos um corpo sob a influência do campo gravitacional terrestre. Pode-se afirmar 

que: 

 

A) O corpo recebe a força peso enquanto a Terra recebe a força normal para baixo. 

B) A força peso P   é aplicada no corpo enquanto a força (-P)   é aplicada no centro da Terra. 

C) Só há força normal e força peso atuando no corpo. 

 

ANEXO III – QUESTIONÁRIO DE RECEPTIVIDADE  

1. O que você gostou na aula? 

2. O que você não gostou nesta aula? 

3. Se você estivesse dando esta aula ou que você faria? 

4. Se você pudesse mudar algo nesta aula o que mudaria? O que faria para melhorar? 

5. Dê sua avaliação sobre a metodologia utilizada  

a) Muito ruim 

b) Ruim 

c) Regular 

d) Boa 

e) Muito boa 

6. O IpC irá melhorar meu desempenho no vestibular/ENEM 

a) Concordo fortemente 

b) Concordo 

c) Indiferente 

d) Discordo 

e) Discordo fortemente 

7. Em sua opinião, quais os aspectos positivos da metodologia? 
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8. Em sua opinião, quais os aspectos negativos da metodologia? 

9. Você prefere: 

a) As aulas tradicionais 

b) As aulas no método interativo IpC 

10. Tirei proveito da interação com meus colegas nas discussões, em classe, dos Testes 

Conceituais. 

a) Concordo fortemente 

b) Concordo 

c) Indiferente 

d) Discordo 

e) Discordo fortemente 

11. As questões abordadas nos Testes Conceituais são significativas para um melhor 

aprendizado do conteúdo. 

a) Concordo fortemente 

b) Concordo 

c) Indiferente 

d) Discordo 

e) Discordo fortemente 

 

ANEXO IV – TESTE DE PERCEPÇÃO 

Turma:  

Nome do aluno: 

1. Você gosta de física? 

2. Você gosta das aulas de física? 

3. Quais são os pontos positivos das aulas de física em sua opinião? 

4. Quais são os pontos negativos das aulas de física em sua opinião? 

5. A maneira que as aulas de física acontecem possibilitam a participação dos alunos? 

6. Em sua opinião, para que servem as aulas de física? 
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ANEXO V – QUESTÕES CONCEITUAIS UTILIZADAS 

Questões da Aula 1 e Aula 2 

Assunto: Primeira Lei de Newton 

1) Um livro está em repouso sobre uma mesa. O livro permanece parado ali por que: 

(A) há uma resultante das forças que agem sobre o livro, mas o livro tem 

muita inércia. 

(B) não há nenhuma força agindo sobre o livro. 

(C) o livro se move, mas devagar demais para que se perceba. 

(D) não há uma resultante de forças que agem sobre o livro. 

(E) há uma resultante das forças, mas o livro é pesado demais para se 

mover. 

 

2) Um corpo de massa m encontra-se em repouso sobre uma superfície 

horizontal. Neste caso a força resultante sobre o corpo é: 

a) Zero. Se a aceleração é zero a força resultante também o será. 

b) igual ao peso.  

c) maior que o peso.  

d) menor que o peso.  

3) No ônibus escolar, você milagrosamente consegue dois assentos vazios, e coloca seu livro 

no assento a seu lado. O motorista, dirigindo numa estrada reta, tem que dar uma freada 

brusca por causa de um irresponsável que atravessa a rua fora do sinal. Seu livro desliza para 

frente, por quê? 

(A) Porque houve uma resultante das forças que agiram sobre ele, fazendo-o deslizar. 

(B) Porque não houve uma resultante das forças que atuaram sobre ele 

(C) Na verdade, o livro não se moveu. 

(D) Porque por um breve instante a gravidade deixou de atuar sobre o livro, e a força normal 

tornou-se zero neste momento. 
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4) Um bloco fica em repouso sobre uma superfície sem atrito. Qual dos seguintes esboços 

melhor representa todas as forças que atuam sobre o bloco? Cada seta representa uma força. 

Observe a quantidade e direção, mas ignore os seus comprimentos. 

 

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E) Nenhum dos anteriores 

5) Agora, o mesmo bloco se move com uma velocidade constante para a direita sobre uma 

superfície sem atrito. Qual das seguintes alternativas melhor representa todas as forças que 

atuam sobre o bloco? 

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  
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6) Agora, o bloco se move com uma velocidade constante para a direita sobre uma superfície 

com atrito. Qual das seguintes alternativas melhor representa todas as forças que atuam sobre 

o bloco? 

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E) Nenhum dos anteriores 

 

 

Questões da Aula 3 

Assunto: Segunda Lei de Newton 

 

1-Uma força constante de 4N é exercida sobre um bloco que está inicialmente em repouso em 

uma superfície sem atrito. A força age durante um intervalo de tempo de 1s e dá ao bloco 

certa velocidade de 10m/s. Para atingir a mesma velocidade final com a metade da força, ou 

seja, 2N, a nova força deverá atuar no bloco durante um intervalo de tempo 

A) quatro segundos 

B) duas vezes maior que a força anterior, ou seja, 2s. 

C) igual ao anterior, ou seja, 1s. 

D) igual à metade, ou seja, 0,5s. 

E) de um quarto do tempo anterior, ou seja, 0,25s. 

 

2- Uma força constante de 4N é exercida por um período de tempo igual a 5s, num bloco de 2 

kg de massa que está inicialmente em repouso numa superfície horizontal sem atrito. Esta 
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força dá ao bloco a velocidade de 10 m/s. A mesma força é exercida pelo mesmo período de 

tempo, sobre outro bloco, também inicialmente em repouso, que tem o dobro da massa do 

primeiro bloco. A velocidade final do bloco mais pesado é  

  

A) um quarto da do mais leve. 

B) quatro vezes da do mais leve. 

C) a metade da do mais leve. 

D) o dobro da do mais leve. 

E) o mesmo que a do carro mais leve. 

 

3) Uma força constante de 4N é exercida por o intervalo de tempo de 0,5 s em um bloco que 

está inicialmente em repouso numa superfície horizontal sem atrito. Esta força dá ao bloco a 

velocidade final de 5m/s. Suponha que repetimos a experiência, porém, ao invés de começar a 

partir do repouso, ele já está se movendo com velocidade constante de 10m/s na direção e 

sentido da força no momento em que começamos a aplicar a força. Depois que exercemos a 

mesma força constante de 4N no mesmo intervalo de tempo de 0,5s, o aumento na velocidade 

do bloco 

  

A) é igual a duas vezes a sua velocidade inicial, ou seja, 10m/s . 

B) é igual ao quadrado da sua velocidade inicial, ou seja, 100m/s.  

C) é igual a quatro vezes a sua velocidade inicial, ou seja, 40m/s. 

D) é o mesmo que quando começou a partir do repouso, ou seja, 5m/s. 

E) Não pode ser determinada a partir da informação forneceu. 

 

4) Considere uma pessoa de pé em um elevador que está acelerando para cima. A força 

normal N para cima exercida pelo piso do elevador sobre a pessoa  

A) é maior do que peso da pessoa. 

B) é idêntico ao peso da pessoa. 

C) é menor que o peso da pessoa. 

 

5) Apenas uma das afirmações abaixo é correta, qual é? 

a) A segunda lei de Newton afirma que uma força resultante é capaz de modificar a 

velocidade de um corpo. 



 

 

 

71 

 

b) Quando apoiamos um bloco sobre uma mesa, as forças peso e normal de contato 

constituem um par ação –reação. 

 

6) A força F = 2N produz uma aceleração a = 1m/s² em um objeto de massa m desconhecida. 

Se a força F’= 6N é exercida num segundo objeto, resultando na mesma aceleração de 1m/s², 

qual é a massa do segundo objeto?  

A) 2m 

B) m 

C) m/2 

D) 3m 

E) 6m 

7) Uma mesma força é aplicada em três objetos, A, B e C, diferentes. As acelerações 

produzidas são 5 m/s² (A), 3 m/s² (B) e 8 ms/² (C), respectivamente. 

a) Qual objeto tem maior massa? B 

b) Qual objeto tem a menor massa? C 

 

Questões da Aula 4 

Assunto: Terceira Lei de Newton 

 

1) Uma pessoa empurra um bloco sobre um piso. Qual é a análise correta da situação? 

A) A caixa se move para frente por que a pessoa a empurra para frente um pouco mais forte 

do que a caixa empurra de volta a pessoa. 

B) Como a ação é sempre igual à reação a pessoa não pode empurrar a caixa - a caixa empurra 

a pessoa pra trás assim como a pessoa empurra o bloco pra frente, portanto, não há 

movimento. 

C) A pessoa faz a caixa se mover dando-lhe um puxão durante o qual a força sobre a caixa é 

momentaneamente maior do que a força exercida pela caixa na pessoa. 

D) A força da pessoa na caixa é tão forte quanto a força da caixa sobre a pessoa, mas a 

força de atrito sobre a pessoa é para frente e grande, enquanto a força de atrito para 

trás na caixa é pequena. 

E) A pessoa pode puxar a caixa para frente somente se ele ou ela pesa mais do que a caixa. 
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2) Considere um carro em repouso. Pode-se concluir que a força gravitacional da Terra para 

baixo no carro e a força de contato para cima da terra sobre ele são iguais e opostas, por que 

A) as duas forças formam um par ação-reação. 

B) a força resultante sobre o carro é zero. 

C) nenhuma das respostas anteriores. 

 

3) Considere um cavalo puxando um carrinho. A afirmação seguinte é verdadeira? “O peso do 

cavalo e a força normal exercida pelo solo sobre o cavalo constituem um par de forças que são 

sempre iguais e opostas de acordo com a terceira lei de Newton?” 

A) Sim 

B) Não 

 

4) Uma mosca colide com o para-brisa de um caminhão que se move rapidamente. Em qual 

figura os vetores melhor representam os vetores força no caminhão e na mosca durante a 

colisão?  (C) 
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ANEXO VI – QUADROS 

Aula 1 e Aula 2 – Primeira Lei de Newton 
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Aula 3 – Segunda Lei de Newton 
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Aula 4 – Terceira Lei de Newton 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira lei de Newton: Princípio da Inércia 

 

“Todo corpo permanece em repouso ou  em movimento retilíneo uniforme a não ser que a resultante das 

forças que atuam sobre ele seja diferente de zero” 

 

Exemplo: Um passageiro de um ônibus que se move inicialmente com velocidade constante de 60 km/h 

‘sente-se lançado’ para frente quando o ônibus freia. No entanto, de acordo com a primeira lei de Newton 

o passageiro só continua no movimento anterior, a 60 km/h, em linha reta. 

 
Inércia: Propriedade física que os corpos têm de manterem sua velocidade vetorial constante. 

Exemplo: Pode-se dizer que um caminhão de 10 toneladas tem mais  inércia do que uma bicicleta. A 

massa é a medida da inércia. Se o caminhão estiver em repouso é mais difícil fazê-lo variar a velocidade 
do que a bicicleta, ou seja, é mais difícil colocá-lo em movimento pois ele tem maior massa, maior 

inércia. Se o caminhão estiver em movimento retilíneo uniforme também será mais difícil fazê-lo variar a 

velocidade e pará-lo, pois ele tem maior inércia. Em comparação com a bicicleta será sempre mais difícil 
variar a velocidade do caminhão. 

 
Medida da inércia: a massa do corpo mede a sua inércia, quanto maior a massa, maior a inércia e quanto 

menor a massa menor a inércia.  

 


