
Cara/o colega,

Neste Boletim das Licenciaturas e Bacharelados (BLB) você poderá ler a narração 
de uma experiência exitosa com metodologia ativa para o ensino de Física. Todos 
os BLB relatarão uma experiência exitosa na graduação, nas dimensões do ensino, 
extensão e iniciação à pesquisa. As narrativas terão como foco as práticas pedagó-
gicas utilizadas para qualificar esse tripé da academia.
Com esta iniciativa, a Comissão de Formação Docente, da PROEG, objetiva contri-
buir para a formação docente. Fundamentalmente, cada narração de experiência 
exitosa propõe a questão: a prática docente poderia ser diferente e melhor?
Este Boletim traz, também, uma entrevista com a Pró-Reitora de Ensino de Gra-
duação, professora Lisiane Pereira de Jesus. O objetivo desta seção, que também 

estará presente em todos os números do BLB, é informativo. Isto porque possibili-
ta a divulgação e o conhecimento de pontos de vistas múltiplos sobre vida e temas 
acadêmicos.
O BLB continua o Boletim das Licenciaturas e o Boletim dos Bacharelados, iniciati-
vas da professora Edna Hardoim, a quem agradecemos à ideia inicial e os números 
editados. Para otimizar recursos, chegar ao maior número de leitores e ser mais 
ágil a forma impressa foi trocada pela digital.
A você, colega, agradecemos a leitura e sugestões. Para que o BLB melhor espelhe 
a universalidade da nossa Universidade, sinta-se à vontade para sugerir pessoas a 
serem entrevistas ou experiências a serem narradas. 
Para contato: ufmt.proeg.cfd@gmail.com

Equipe CFD

Instrução por Pares - IP

Já ouviu falar? Os docentes Elvis da Silva, Érica Silva, Marcelo Marchiori, Márcio Cornélio, Sabrina Carara e Thia-
go de Oliveira utilizam essa metodologia para criar situações ativas de aprendizagem, no Instituto de Física de 
Cuiabá. A seguir, síntese de animada conversa de hora e meia com esse grupo entusiasta.

O start
Somos recentes na Universidade e nos sentimos frustrados com os resultados da aula tradicional. Em geral, a 
melhor aula que você dá, não é a que o aluno precisa para aprender melhor. Isso incomodou e gerou pesquisa 
por metodologia mais eficiente.
Nessa busca, o colega Daniel Valente comentou sobre a metodologia que estudara no artigo de conclusão do 
curso de Docência no Ensino Superior, em 2013. Inclusive, sobre o Prof. Rickson Mesquita, que a implementara 
para as disciplinas básicas de exatas, na Unicamp.
O Prof. Rickson, em palestra, evidenciou, com dados comparativos, as vantagens da aprendizagem com IP so-
bre a aula tradicional. Chamou-nos a atenção a medida da atividade cerebral do estudante: muito baixa em sala 
de aula. Se a atividade cerebral é baixa, a aprendizagem também. A partir de então, começamos a utilizar a IP, 
proposta do Prof. Eric Mazur, de Harvard, para estimular o aluno a assumir a responsabilidade de aprender.

O professor fala menos
Na verdade, há um custo para sair do método em que se foi treinado desde a infância. É fácil replicá-lo. Porém, 
parar, pensar uma aula, propor e ouvir perguntas nunca feitas... é muito difícil. Comumente, o professor dá aula 
para si e gosta, mas o aluno... “Custou entender que era necessário deixar de dar a aula que eu queria”. Ela não 
era a melhor para o aluno.
Atualmente, em diferentes universidades, alternativas de ensino são usadas e investigadas. Estudos compara-
tivos entre a aula tradicional e a IP sugerem que a aprendizagem com esta metodologia é mais consistente. Na 
UFMT, temos percepções. Por exemplo, na Eng. Civil utilizamos a IP e conseguimos ouvir o aluno debater com 
terminologia adequada, profundidade de conhecimento e engajamento. Não é necessário esperar a prova para 
saber se houve, ou não, aprendizagem. O feedback ocorre em tempo real.
Usualmente, o aluno não debate com o professor, pois sabe que ele sabe e não tem certeza de que ele, aluno, 
sabe. Com o colega, essa assimetria desaparece. Veja uma situação real: um aluno interessado; o outro, não. 
Ante as alternativas da questão, o desinteressado: “vamos votar nessa aqui, mesmo”. O interessado: “você é 
burro?”. O colega: “claro que não!”. Envolveu-se no debate e alterou a opção
Como o professor teria esse tipo de acesso ao desinteressado?
O debate é central. O hábito de considerar o ponto de vista do outro é fundamental. A fala do professor é aceita 
pelo aluno; a do colega, não. “É meu colega, sabe tanto quanto eu”. Esta situação psicológica permite-lhe dis-
cordar, o que gera argumentação, debate. Não importa que a resposta seja incorreta. A metodologia prevê mo-
mento para reposição do conhecimento científico.
Enfim, você obriga o estudante a pensar. A essência do método é: o professor fala menos e espera mais do alu-
no. Trata-se de jogar para ele o protagonismo de aprender.

A PI em cinco passos
Estudo antes da aula. Pressuposto sine qua non. O professor disponibiliza o material a ser abordado. O estudan-
te o acessa em qualquer mídia e em casa.
Responder questões. Antes da aula. Pode-se, ainda, solicitar resumo. Estas atividades são valorizadas mais pelo 
trabalho de estudar e menos pelos resultados.
Aula reduzida. Experimental/teórica é adaptação nossa. Os alunos são divididos em dois subgrupos: meia hora 
de experimento para cada subgrupo. Antes da realização, o aluno relata as expectativas do que acontecerá e as 
alinha com a teoria estudada. Após o experimento, verifica se ocorreu o esperado e por quê? No final, as duas 
turmas se reúnem para discutir e estabelecer conclusões sobre o experimento. 
Estudo entre pares. Em aula, os alunos respondem a questões. Se há erro em massa, o professor assume a ex-
plicação, pois os alunos não têm condições de debater; se há acerto em massa, não há o que debater; o concei-
to já está construído. Nos casos intermediários – idealmente, 50% de acerto; 50% de erro – a questão é repro-
posta. É o momento do debate. Renova-se a enquete e, em geral, há convergência para a alternativa correta. 
Boas questões são o coração do método.

Atividades práticas. Para aplicação do aprendido. É, também, uma adaptação nossa. Os estudantes trazem pro-
blemas ou determinamos uma série para que resolvam em sala de aula.
Reafirmando, a essência é conceder o protagonismo da aula ao estudante. 

Como funciona
A atividade de pré-aula antecipa o conteúdo da semana seguinte. Comumente, é proposta na sexta-feira, utili-
zando o Classroom. O estudante responde a duas ou três questões; digamos, até uma hora antes da aula. Cada 
questão foca um único conceito. Ao confirmar a resposta, o ambiente gera uma estatística. Em sua sala, o pro-
fessor visualiza o gráfico e vai para a aula conhecendo os percentuais de erro e acerto e pode iniciar a aula com 
o estudo em pares. Na nossa adaptação, antes, realizamos a aula reduzida, no laboratório. 
A seguir, em sala de aula, considerando os gráficos decorrentes da pré-aula e as discussões na aula reduzida, 
são propostas novas questões sobre os mesmos conceitos, porém mais profundas a fim de exigir pensamento 
mais complexo. Nesse momento, a infraestrutura faz toda a diferença. Basta um minuto de delay na Internet 
para perder o aluno.

Infraestrutura necessária
Para a pré-aula, Internet e um site que possibilite interação a partir de celular, tablet, computador. Utilizamos o 
Classroom, não o AVA.
Para a aula, projetor multimídia, sinal estável e de boa qualidade na sala, servidor rápido e computador para a 
coleta de dados. Ou seja, recursos básicos de mídia. 
Outra variável, o aluno precisa estudar antes da aula. As atividades de pré-aula são essenciais; sem elas, o mé-
todo não funciona. A assimilação demanda estudo individual. Um exemplo: Física I, com seis aulas semanais; 
em Harvard, duas ou três. Lá, o aluno tem tempo para leitura; aqui, fica “desligado” em sala.
É preciso, ainda, um banco de boas questões. Boa questão é a que gera debate e não, a priori, a que o professor 
julga boa. A boa questão foi testada e validada por acompanhamento estatístico. Para as disciplinas básicas da 
Física, há bancos de questões já testadas. É, pois, relativamente fácil iniciar a utilizar a IP, mas, é fundamental 
validar as questões para a realidade da UFMT. Isto demanda diálogo entre docentes e acompanhamento esta-
tístico da aplicação longitudinal das questões, a fim de mensurar a efetividade de cada uma. A utilização da IP 
muda a concepção de ser professor.

Apoio da UFMT
Esperamos que esteja aberta a essa inovação. Isto significa apoio, em todos os sentidos. 
Falta, em qualquer universidade pública, programa de capacitação docente. Posso fazer Pósdoc, porém, nele, 
aprimoro competências de pesquisa. Mas, a principal função, aqui, é ser professor e, para isto, não há desen-
volvimento. Apoio da Universidade significa dizer que ela precisa se ocupar da formação do docente e precisa 
apoiar experiências, talvez não inovadoras, mas novas na UFMT.
Seria interessante criar espaços de discussão sobre novas abordagens de ensino, pois não se pode continuar 
acreditando que o método tradicional é o melhor que existe. Ante sua baixa produtividade seria necessário, ao 
menos, ficar incomodado.
A transmissão de informação, favorecida na aula tradicional, perdeu importância. Atualmente, até o conhecimen-
to perdeu importância, porque muda rapidamente. Mais importante, são as habilidades críticas, a aprendizagem, 
daquilo que nomeamos de método científico e que – é uma opinião – tornou-se mais importante do que o conteúdo. 
Ou seja, em Física, que é uma ciência, o mais relevante é passar o método científico para o aluno: como se faz 
ciência, se pensa, se questiona, se critica, como se testa hipóteses e o próprio conhecimento. O aluno se depa-
rará com questões que ninguém previu. Precisará re/elaborar conhecimentos e métodos para encontrar novas 
soluções. A função do professor, portanto, é ir além da construção do conhecimento e disto, a aula tradicional 
não dá conta.
Mais informações: marchiori@fisica.ufmt.br

Lisiane Pereira de Jesus nasceu em Rio Gran-
de (RS) e veio para Mato Grosso em 1998, como 
professora substituta na UFMT, ingressando no 
quadro efetivo em 2010. Graduada em Medicina 
Veterinária e mestre em Parasitologia pela Uni-
versidade Federal de Pelotas (UFPel), a docente 
é doutora em Zootecnia pela UFMT e concilia a 
especialização em Equoterapia, pela Universida-
de de Brasília (UnB), com a Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação.

Boletim de Licenciatura e Bacharelado – 
Consta que tem paixão por animais. Há pre-
ferência por algum deles?
Professora Lisiane Pereira de Jesus – Foi o 
amor por animais que me despertou o interesse 
pela Medicina Veterinária. No entanto, no se-
gundo ano do curso, descobri outra paixão que 
orientou minha vida profissional desde então: a 
docência. Ser professor é compartilhar conheci-
mento, propagar informação, fazer o outro cres-
cer e crescer junto com ele. Para isso é necessá-
rio criar vínculos, aproximar-se e compreender 
o outro, o que exige paixão e dedicação. Quanto 
aos animais, não consigo viver sem gatos por 
perto. Nos últimos anos, adquiri um carinho es-
pecial pelos cavalos. A Equoterapia me fez perce-
ber o quanto eles são especiais e extraordinários.

BLB – Enquanto coordenadora do curso de 
Zootecnia, criou um Centro de Equoterapia. 
Como Pró-Reitora, colocou entre parêntesis 
a paixão ou continua a atuar na área?
Lisiane –Dedico-me pouco, infinitas vezes me-
nos do que gostaria. Sinto menos porque a pro-
fessora Cely Marini Melo e Oña orienta os alunos 
bolsistas, cuida dos cavalos, assume o ônus de 
todo esse trabalho. Ainda passo por lá, mas não 
consigo mais me dedicar. Isto é uma tristeza, 
pois é um trabalho social que moveu toda minha 
vida e ao qual me dediquei e que adquiriu forma 
e que, por enquanto, precisei deixar à margem.

BLB – Como o exercício da Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação mudou sua visão sobre 
a UFMT?
Lisiane – Totalmente. Quando se está em uma 
unidade, a visão, percebo agora, é muito restrita. 
Quando assumi a Pró-Reitoria, fui a cada unidade 
acadêmica reunir-me com coordenadores e pro-
fessores, visitei cada Câmpus e compreendi que 
a UFMT é muito mais do que imaginava. Descobri 
preciosidades: as pessoas que aqui trabalham – 
professores e técnicos-administrativos – que se 
dedicam com amor e carinho, apesar das dificuldades. 

BLB – Dos desafios a serem enfrentados 
pela UFMT, com quais a PROEG está direta-
mente envolvida?
Lisiane – No plano institucional, há o desafio de 
aumentar o Índice Geral de Cursos (IGC), que 
depende da nota dos estudantes no ENADE e de 
variáveis de insumo, como corpo docente, infra-
estrutura e Projeto Pedagógico de Curso (PPC).

BLB - Como a PROEG pode melhorar o indi-
cador “corpo docente”?
Lisiane – Há a Coordenação de Formação Do-
cente que procura cuidar de aspectos do de-
senvolvimento promovendo fóruns de coorde-
nadores, licenciatura e bacharelado que são 
espaços-tempos de discussão sobre dimensões 
importantes da educação, tal como ocorrerá, pro-
ximamente, com a curricularização da extensão, 
a flexibilização curricular. Por outro lado, há os 
PPCs que influenciam a nota do aluno no ENADE.

BLB – Se lhe fosse possível dizer algo a cada 
docente da UFMT, o que diria?
Lisiane – Não há outro caminho para o Brasil 
melhorar, para as ruas serem atendidas, para 
diminuir o grau de corrupção, para que se elejam 
políticos e governantes dignos, para melhorar 
a qualidade do serviço público, da pesquisa, da 
tecnologia no país, senão investir na educação de 
forma intensiva. É o caminho mais difícil, longo e 
árduo, mas é o único sustentável. Não perca a fé 
na educação, nunca.

BLB – Daqui a quatro anos, quais seriam os 
indicadores de que os desafios foram en-
frentados com ganhos para a UFMT?
Lisiane – Inicialmente, o aumento do Conceito 
Preliminar de Curso (CPC), em conjunto com a 
comunidade acadêmica, pois, assim, elevaremos 
o IGC. Segundo, para quantas disciplinas conse-
guimos estabelecer uma base comum? Terceiro, 
quantos PPCs foram reformulados, com êxito, e 
que foram ou serão implementados.

EntrevistaRelato de Experiência

BLB Ano I Edição I
Expediente
O Boletim das Licenciaturas e Bacharelados é uma publi-
cação da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), por 
meio da Coordenação de Formação Docente (CFD), em 
parceria com a Secretaria de Comunicação e Multimeios 
(Secomm) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação: professora Lisiane 
Pereira de Jesus – Secretária de Comunicação e Multi-
meios em exercício: Maria Selma Alves.
Responsáveis: professor Delarim Martins Gomes e profes-
sora Taciana Mirna Sambrano (CFD/UFMT)
Supervisão: Hélia Vannucchi (Secomm/UFMT)
Diagramação: Jessica Bastos – Edição: Michel Lacombe – 
Fotos: Alice Gabriela
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