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Resumo: 

 

 Neste trabalho pretendemos 

proporcionar aos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem de Física 

informações para utilização de metodologias 

com emprego da interatividade, lançando mão 

dos meios educacionais que proporcionam 

atividades interativas nas aulas expositivas e 

demonstrativas para obter a aprendizagem 

significativa de termologia no ensino médio 

que é o objeto deste trabalho e oferecer 

alternativas para aplicação em outros tópicos 

da física e até mesmo em outras disciplinas . 

As estratégias serão utilizadas na sala de 

aula, visando sempre que possível a 

interação do aluno com o conhecimento. Para 

tanto, pretendemos propor atividades que a 

disposição interativa permita ao estudante ser 
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ator e autor trazendo um conhecimento não 

somente teórico mas co-criação do que está 

sendo estudado. Permitir a participação 

entendida como troca de ações, controle 

sobre acontecimentos e apreensão com 

eficácia de conteúdos. Fazer com que o aluno 

use a interatividade para ultrapassar a 

condição de espectador para a condição de 

sujeito ativo. Esse trabalho tem como 

referencial o Engajamento Interativo 

fomentado pela estratégia da Instrução por 

Pares (IP)  de Eric Mazur e o construtivismo 

de Paulo Freire. Este último cuja principal 

característica é levar em consideração o 

conhecimento construído pelo educando. 

Essa experiência didática será realizada 

envolvendo os alunos do segundo ano do 

Ensino Médio  com o objetivo de utilizar meios 

que possibilitem a interatividade como 

facilitadora no processo de ensino-

aprendizagem da Termologia. Os resultados 

do desempenho dos alunos a respeito do 

conhecimento adquirido será medido 

qualitativamente e quantitativamente através 

do Teste Conceitual (TC). 

Palavras-chave: Interatividade, Inovação, Comunicação. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática. 

Público: Alunos do 2º ano do Ensino Médio 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Geralmente na escola se ministra os conteúdos de física com exposições 

teóricas com auxílio do quadro negro, livros didáticos, anotações e resolução de 

problemas na tentativa de fazer com  que os alunos aprendam apenas 

imaginando e memorizando os conteúdos, sentimos a necessidade de mudanças 

na prática pedagógica do professor em sala de aula. Precisamos considerar as 

várias razões que levam o ensino da física a um quadro insatisfatório. A 

inexistência de espaço, material adequado e a falta de inovação metodológica 

para a realização das aulas de Física estão entre as  razões que tem contribuído 

com a dificuldade no ensino e aprendizagem do conteúdo de física no ensino 

médio. 

 Devido a esses problemas dentre outros as aulas de física são ministradas 

por método de transmissão de conteúdos, onde o professor é o locutor e o aluno 

o ouvinte, restringindo-se à teorização dos conteúdos.   

 Nos preocupa que os alunos não aprendem muito numa aula convencional 

(passiva), independentemente da forma como se ensina. Para que ocorra a 

aprendizagem com significado dos conteúdos de física propomos a técnica de  

aprendizagem colaborativa, substituindo o método da transferência de informação 

pela Interatividade em  sala de aula. 

 Para a aplicação da Interatividade  serão construídos espaços interativos 

em sala de aula utilizando as ferramentas que a escola possui  como televisão, 

computador, softwares, Internet, material experimental, etc. No espaço elaborado 

serão aplicados os conteúdos de termologia. O objetivo é promover uma conexão 

entre a teoria e a prática, ou seja, atingir a práxis, no sentido de aplicar tal 

estratégia para instigar os alunos a apropriar-se dos conhecimentos científicos 

que envolvem os conteúdos de  termologia. 

 

2.  MATERIAL DIDÁTICO - UNIDADE DIDÁTICA 

 

2.1 Introdução 

 Ensinar Física significa construir modelos científicos buscando representar 

o real considerando os conceitos e definições, propiciando aos estudantes 
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oportunidades de aprender métodos e estratégias de pesquisa científica. O saber, 

o conhecer, o aprender, o fazer, o ser e o viver através das experiências vividas, a 

partir das relações estabelecidas com o mundo. O processo educativo pode 

acontecer de diversas formas e a partir da adoção de diferentes práticas e 

metodologias que valorizem a participação e interação dos alunos na construção 

do conhecimento. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo proporcionar 

aos sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem de  física 

informações para utilização de metodologias com emprego da interatividade. 

.  

2.2 Fundamentação Teórica 

 

2.2.1 O processo de ensino-aprendizagem em grupos. 

 Uma opção didática favorável à aprendizagem é fazer com que os alunos 

trabalhem em pequenos grupos e para os próprios Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN (BRASIL, 2002), o trabalho com grupos permite que os 

estudantes sejam protagonistas do próprio aprendizado, pois nessa situação é 

possível: 

Promover o máximo de participação individual, o estudo aprofundado de um tema, 

a coleta de informações e experiências. 

Possibilitar a troca de informações entre os participantes do grupo, a reflexão 

crítica. 

Facilitar o estudo aprofundado de um tema através  da pesquisa. 

Permitir a participação total e livre, a solução conjunta de problemas, a 

criatividade, a coleta de informações e experiências. 

Proporcionar a reflexão, o incentivo a cooperação e o debate de ideias entre os 

estudantes. 

 Conforme a tendência pedagógica progressiva libertadora abordada por 

Luckesi (1994, p.8): 

 
 
Assim sendo, a forma de trabalho educativo é o "grupo de discussão a 
quem cabe autogerir a aprendizagem, definindo o conteúdo e a dinâmica 
das atividades. O professor é um animador que, por princípio, deve 
"descer ao nível dos alunos, adaptando-se às suas caracterísiticas e ao 
desenvolvimento próprio de cada grupo. Deve caminhar "junto", intervir o 
mínimo indispensável, embora não se furte, quando necessário, a 
fornecer uma informação mais sistematizada. (Luckesi, 1994, p.8) 



5 

 

     

 
 

 O professor deve estar atento ao trabalho em e com o grupo, pois as 

relações interpessoais serão mais constantes e demandarão um cuidado em 

especial. È importante a compreensão do processo grupal desenvolvidos nos 

ambientes de ensino-aprendizagem de Física (sala de aula, laboratórios, etc) em 

respeito às ações educativas eficazes do professor para que o mesmo prazer que 

o aluno tem ao sair para o recreio ou na hora da saída, esteja presente na sala de 

aula. Isso permitiria que o professor favorecesse tanto a aprendizagem dos 

conteúdos específicos, quanto o desenvolvimento de habilidades de comunicação 

e de atuação dos atores envolvidos. Explorando os pequenos grupos seria 

possível introduzir na sala de aula situações de interação e de ensino-

aprendizagem pouco contempladas nesses ambientes onde, em geral os alunos 

interagem somente com o professor ouvindo-o ou respondendo às suas 

perguntas. 

 

2.2.2 O método Engajamento Interativo. 

 O método Engajamento Interativo possibilita ao aluno aprender conteúdos 

por meio de atitudes, ação e interação dos participantes na aprendizagem que só 

pode ser efetiva em contextos significativos. È um método que abrange várias 

técnicas educacionais que quando aplicado provoca nos participantes estímulos 

intelectuais conjunto por parte de alunos ou de alunos e professores. Para 

aprender determinado assunto os alunos trabalham geralmente em grupos, 

buscando solução de problemas ou criando produtos. 

 Na implementação do  método engajamento interativo será levado em 

consideração a característica maior participação dos alunos nas atividades em 

sala de aula com a técnica Instrução por Pares(IP) escolhida para objeto deste 

trabalho dentre outras existentes que proporcionam a interatividade. 

 

2.2.3  Peer Instruction - Instrução por Pares (IP) 

 Segundo Araújo e Mazur (2013) a técnica instrução por pares  (IP) é 

baseada no estudo prévio de materiais disponibilizados pelo professor e 

apresentação de questões conceituais em sala de aula, para os alunos discutirem 
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entre si.  Seu objetivo é promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais 

dos  conteúdos em estudo, através da interação entre os alunos. Nessa técnica, 

as aulas são divididas em pequenas séries de apresentações orais por parte do 

professor, focadas nos conceitos principais para os alunos responderem primeiro 

individualmente e então discutirem com seus pares. Após uma exposição oral 

(aproximadamente 15 minutos) o professor apresenta aos alunos uma questão 

conceitual, de preferência de múltipla escolha que tem como objetivos promover e 

avaliar a compreensão dos estudantes sobre os conceitos apresentados. 

 É pedido para cada aluno pensar sobre a alternativa que considera correta 

e em uma justificativa para sua escolha (aproximadamente 2 minutos). Na 

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

referida questão.  

 Usualmente a votação é feita por meio de algum sistema de resposta como 

flashcards (cartões de resposta) ou clickers, espécie de controles remotos 

individuais que  comunicam por radio frequência com o computador do professor. 

As figuras ilustram esses instrumentos. 

 

                               

 

                (a)                                                                  (b) 

 

 (a) Exemplo de um cartão de resposta (flashcard) com a letra “A” representando 
a alternativa escolhida. (b) Receptor de radiofrequência USB e sistema remoto de 
resposta (clicker). Por exemplo, o aplicativo web Learning Catalytics2 permite aos 
estudantes 
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 Analisando as respostas informadas, mas ainda sem indicar a correta aos 

alunos, o professor decide entre: 

1ª. A maioria dos alunos escolhe o item correto, isso indica uma boa compreensão 

da turma. O professor então resolve rapidamente o problema e dá continuidade à 

aula expositiva. Essa opção é aconselhada se mais de 70% dos estudantes 

votarem na resposta correta. 

2ª. Se a maioria escolhe uma resposta incorreta, o professor discute novamente o 

assunto e um novo Teste Conceitual pode ser apresentado ao final da nova 

explicação. Essa é a opção indicada se menos de 30% das respostas estiverem 

corretas. 

3ª. Se o percentual de acertos obtidos na primeira votação estiver entre 30% e 

70%. Neste caso a interação entre os alunos torna-se importante, 

preferencialmente que tenham escolhido respostas diferentes, pois o professor 

instrui os alunos a convencerem  o colega de que sua resposta é a correta. O 

tempo despendido nesta etapa costuma ser de três a cinco minutos, dependendo 

do nível de discussão alcançada. Após a discussão a questão é votada 

novamente, em geral o número de respostas aumenta consideravelmente, 

mostrando que os estudantes podem se agrupar em instrução por pares. 

 A técnica Instrução por Pares (IP), descrita por Mazur e Somers(1997), 

pode ser dividida em nove momentos principais: 

 

1. Breve apresentação oral sobre os elementos centrais 

de um dado conceito ou teoria é feita por cerca de 20 

minutos. 

2. Uma pergunta conceitual, usualmente de múltipla 

escolha, denominada Teste Conceitual, é colocada 

aos alunos sobre o conceito (teoria) apresentado na 

exposição oral. 

3. Os alunos têm entre um e dois minutos para 

pensarem individualmente, e em silêncio, sobre a 

questão apresentada formulando uma argumentação 

que justifique suas respostas. 
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4. Os estudantes, através de algum sistema de votação 

(clickers, flascards), informam suas respostas ao 

professor. 

5. De acordo com a distribuição de respostas, o 

professor pode passar para o passo seis (quando a 

frequência de acertos estiver entre 35% e 70%), ou 

diretamente para o passo nove (quando a frequência 

de acertos for superior a 70%). 

6. Os alunos discutem a questão com seus pares por 

cerca de dois minutos. 

7. Os alunos votam novamente, de modo similar ao 

descrito no passo 4. 

8. O professor tem um retorno sobre as respostas dos 

alunos após as discussões e pode apresentar o 

resultado da votação aos alunos. 

9. O professor, então, explica a resposta da questão aos 

alunos e pode apresentar uma nova questão sobre o 

mesmo conceito ou passar ao próximo tópico da aula, 

voltando ao primeiro passo. Essa decisão dependerá 

do julgamento do professor sobre a adequação do 

entendimento atingido pelos estudantes a respeito do 

conteúdo abordado nas questões. 

 

O diagrama mostrado na figura ilustra o processo de aplicação da técnica 

Instrução por Pares (IP). 
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Diagrama do processo de implementação da técnica IP (Peer 
Instruction). Em destaque, a etapa conhecida como ConcepTest. Adaptado de 
Lasry, Mazur e Watkins (2008). 

 

  O Teste Conceitual permite uma pausa da exposição do material 

possibilitando ao aluno que mantenha sua atenção, faça uma auto-avaliação de 

seus conhecimentos (importante para habilidades metacognitivas), ao professor 

uma avaliação da turma.  A técnica instrução por pares possibilita aos alunos uma 

oportunidade de aprenderem uns com os outros, de articularem verbalmente suas 

ideias e de praticarem a comunicação com seus pares. 

 

2.2.4 O uso da experimentação. 

 O primeiro passo para atividade experimental em Física é o encontro do 

aprendiz e um determinado fenômeno que ele vai tentar compreender ou com o 

qual vai interagir. Para que o estudante esteja motivado a resolver um problema, 

é necessário que esse problema tenha significado para ele e ele de alguma forma 

se envolva no seu desenvolvimento. O ensino da Física deve ser baseado na 

pesquisa, ou descoberta pelos estudantes de algo através de suas próprias ações 

e sistematização das observações através do pensamento. 
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 As atividades devem ser elaboradas para demonstrar ou simular um 

fenômeno físico, por meio das quais os estudantes estimulam os sentidos e a 

percepção. As sensações provocadas durante o desenvolvimento das atividades 

buscam envolver o estudante emocional e afetivamente, por meio do estímulo à 

reflexão e ao interesse pelos assuntos estudados, privilegiando o aspecto lúdico, 

a interatividade, a participação, a experimentação, a criatividade e a abordagem 

construtivista na apropriação do conhecimento (Rocha, Lemos e Schall, 2010). 

 As atividades experimentais ocupam um papel importante num ensino que 

procura proporcionar condições para que o estudante construa seu conhecimento, 

colocando em conflito suas ideais prévias a partir do que observa em situações 

experimentais, contando com a mediação dos colegas e do professor. Cabe ao 

estudante o envolvimento na atividade experimental de forma ativa, reflexiva e 

voluntária, levantar hipóteses, fazer registros individual escrito e colocar esses 

registros aos outros alunos para elaboração de um registro negociado coletivo. As 

atividades experimentais tornam a aprendizagem mais significativa, suscitando o 

interesse, promovendo uma atitude crítica, estimulando a curiosidade e 

valorizando a interação entre diversas áreas do conhecimento, servem como uma 

ferramenta de apoio ao trabalho que se realiza na sala de aula aumentando a 

compreensão de fenômenos científicos, desenvolvem atitudes favoráveis em 

relação à ciência; mostram a utilidade da ciência e da tecnologia, constituem uma 

fonte de motivação; apontam para o caráter experimental da física e sua relação 

com a vida cotidiana, reforçam as habilidades criativas; estabelecem vínculos 

entre o formalismo científico e a realidade permitindo introduzir uma perspectiva 

histórica no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

3. Plano de Atividades para o Aluno do 2º Ano – Procedimentos 

Metodológicos. 

 

 Ao usarmos um recurso didático em um primeiro momento em uma 

exposição de conceitos usando a técnica instrução por pares, para um segundo 

momento deve-se pensar em uma “reserva estratégica” de recursos, que o 
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professor pode trazer para  aula, mas que só lançará mão se for realmente 

necessário. 

 

Nessa exposição, o professor deve buscar variar sua abordagem explicativa com 

elementos novos (demonstração experimental, vídeo, etc.) que deêm suporte à 

sua argumentação e que não foram usados inicialmente.  

 

3.1 Apresentações do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola 

        Inicialmente sugere-se que seja feita a apresentação do Projeto de 

Intervenção a toda comunidade escolar (professores e funcionários). Esta ação 

deve ser feita destacando-se a justificativa, problematização, objetivos e 

estratégias de ação, enfocando a importância da proposta  da interatividade como 

estratégia de ensino. 

 Este projeto será desenvolvido em duas etapas distintas:  

1ª  Ações a serem realizadas em sala de aula (no Turno): 

a) Recomendar uma leitura orientada aos alunos que contemple os conceitos 

a serem entendidos. 

b) Exposição dialogada breve. 

c) Aplicar o  teste conceitual 

d) Aplicar a técnica instrução por pares.  

2ª  Ações a serem realizadas em aula experimental no laboratório de física 

(oficina realizada em contraturno): 

a) Demonstrar o fenômeno a ser estudado através de experimento. 

b) Aplicar o teste Conceitual. 

c) Aplicar a técnica instrução por pares. 
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