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Nesta Ficha, trataremos de uma metodologia que vem sendo fortemente recomendada, 
sobretudo quando se busca incentivar a participação, a curiosidade e o interesse dos 
estudantes: o Peer Instruction ou, numa tradução livre, Instrução por pares. Na revisão 
da literatura, constatamos que é considerável a diversidade de estudos, principalmente 
internacionais, que abordam o método. Neste texto, optamos por nos apoiar nos 
trabalhos de Araújo e Mazur (2013), Garcia, Oliveira e Plantier (2019) e Müller et al. 
(2017) para descrever os princípios e a dinâmica do método, com o objetivo de fornecer 
mais uma estratégia que contribua para qualificar o ensino na universidade.

PEER INSTRUCTION (INSTRUÇÃO POR PARES)

Peer instruction é uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, desenvolvida 
no início da década de 1990, pelo professor Eric Mazur, da Universidade de Harvard. 
Apesar de ter sido pensada, inicialmente, para o curso introdutório de Física ministrado 
pelo professor, resultados divulgados na literatura científica evidenciam que a 
metodologia vem sendo usada com sucesso em diversas áreas, tais como Biologia, 
Química, Filosofia, Lógica, Pensamento Crítico, entre outras (ARAÚJO; MAZUR, 2013). 
Reunindo elementos das pedagogias centradas nos aprendizes, o Peer Instruction 
objetiva explorar a interação entre os estudantes durante a aula, auxiliando o professor 
a quantificar, em tempo real, a compreensão e o entendimento dos tópicos e conceitos 
fundamentais trabalhados em sala. Vários estudos realizados corroboram a hipótese 
do criador do método de que este cumpre de forma eficiente seu fim de promover uma 
melhor aprendizagem dos estudantes.

Conforme Araújo e Mazur (2013), as potencialidades do método estão em valorizar 
o conhecimento prévio do aluno, possibilitar interações sociais focadas na construção 
do conhecimento e instaurar as bases para o desenvolvimento de habilidades 
metacognitivas, começando pela formação de hábitos de estudos por parte dos 
aprendizes. Além disso, o método proporciona a comunicação em sala de aula, assim 
como possibilita a abordagem de tópicos críticos da disciplina. Todavia, os autores 
advertem que a execução eficaz de tal método, bem como de qualquer inovação 
didática adotada capaz de modificar a realidade em sala de aula solicita engajamento 
e dedicação. Nessa perspectiva, nas primeiras aplicações, sobretudo, o professor 
precisará adequar os materiais, as estratégias de ensino e avaliações, a fim de construir 
uma linha de trabalho coerente. Essas adequações são necessárias, uma vez que não 
há como esperar resultados diferentes, fazendo o que sempre se fez, do mesmo modo.

O método, que também é conhecido por Instrução por colegas ou Instrução por pares, 
caracteriza-se pela aprendizagem por meio de debates entre os estudantes, a partir de 
estudo prévio de materiais disponibilizados pelo professor. Os debates são estimulados 
por questões de múltipla escolha, que envolvem o tema lido, buscando promover 
reflexão sobre conceitos fundamentais dos módulos em estudo. Tais questões devem 
ser problematizadoras, de modo a levar o aluno a refletir, debater e tomar decisões 
com base nas conclusões alcançadas durante o desenvolvimento de estudo por pares. 
Nessa ação pedagógica, o estudante é avaliado não pela sua resposta, mas pela sua 
participação no processo de interação discursiva. A Figura 1 mostra a dinâmica da aula 
Peer Instruction. A parte em destaque compreende a essência do método.

A votação pode ser feita por contagem de mãos levantadas ou por meio de sistema de 
resposta envolvendo quaisquer dispositivos com acesso à internet, tais como notebooks, 
smartphones e tablets. Müller et al (2017) destacam o uso do aplicativo Plickers com 
os cartões de resposta Clickers, ferramenta que possibilita ao professor o feedback 
instantâneo das respostas dadas. Tal meio eletrônico, além de garantir o anonimato 
dos alunos ao votarem, fornece grande exatidão na coleta de dados, sendo possível 
armazená-los e exibir os resultados de maneira instantânea. O aplicativo disponibiliza 
uma plataforma on-line (https://www.plickers.com/), sendo possível adquirir os cartões 
de resposta (clickers) gratuita ou onerosamente. 

A Figura 2 ilustra um cartão clicker, que contém as letras A, B, C e D dispostas, uma 
em cada lado do código. O estudante, após refletir sobre a questão, deve apresentar 
o cartão ao professor com a letra que julga correta voltada para cima. O professor, por 
sua vez, por meio da câmera do celular e com o auxílio do aplicativo Plickers, instalado 
no celular, fará a leitura de todos os cartões que forem capturados pela câmera 
simultaneamente.
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EXPEDIENTE

Figura 2 - Cartão clicker típico

Cabe destacar que o sistema de votação não influencia no sucesso da atividade. 
A relevância de tal sistema está apenas na identificação da porcentagem de acertos 
alcançados pelos estudantes. O ambiente colaborativo entre os discentes, que passam 
a ser sujeitos ativos no processo de construção do conhecimento, é o que impacta o 
resultado da aprendizagem. Quando os estudantes são motivados a debaterem entre 
si na busca de respostas adequadas às questões apresentadas, tendem a ter maior 
entendimento da matéria estudada, em virtude da identificação do outro como par 
(GARCIA; OLIVEIRA; PLANTIER, 2019). Por certo, o debate com colegas que já possuem 
um entendimento maior dos conceitos apresentados contribui grandemente na 
formação daqueles que ainda não o possuem, melhorando, assim, seus resultados de 
aprendizagem.

Por fim, podemos dizer que o Peer instruction ou Instrução por colegas se apresenta 
como um dos possíveis caminhos para ajudar a superar a apatia dos estudantes na 
esfera acadêmica, promovendo a sua autonomia no processo ensino-aprendizagem. 
É um método que vem sendo adotado em vários cursos das universidades brasileiras, 
inclusive no Instituto de Física da nossa universidade. Para saber como os professores 
desse Instituto aplicam o método, o leitor pode acessar a nossa página do Boletim 
das Licenciaturas e Bacharelados e abrir o BLB n.º 1/2017, ficando à vontade para 
consultar outros números: https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/13999/proeg.

Fonte: www.plickers.com

Figura 1 - Diagrama esquemático do Método PI

Questões conceituais
 O professor apresenta aos alunos uma ques-
tão conceitual, usualmente de múltipla esco-
lha. Estes têm entre um e dois minutos para 
pensarem, silenciosamente, sobre a questão 
e respondê-la. Na sequência, é aberta a vota-

ção para mapeamento das respostas.

Acertos < 30% Acertos entre 
30% e 70% Acertos > 70%

Nesse caso, o profes-
sor deve retomar a 
explicação dos con-
ceitos envolvidos na 
questão, reaplicando 
os exercícios após a 

retomada.

Nesse caso, os alunos 
sentarão em pequenos 
grupos para responde-
rem à mesma questão 
depois de discuti-la por 
1 ou 2 minutos para che-
garem a um consenso.

Nesse caso, o profes-
sor explica a resposta 
da questão aos alunos 
e pode apresentar uma 
nova questão sobre 
o mesmo conceito ou 
passar ao próximo tópi-
co da aula, voltando ao 

primeiro passo.

Novas respostas
Os alunos registram suas 
respostas revisadas e 
mostram-nas ao profes-
sor usando o mesmo sis-

tema de respostas.

Exposição dialógica 
O professor faz uma breve apresentação oral 

(aproximadamente 15 min.) sobre os principais 
elementos de um dado conceito ou teoria.

Fonte: Araújo; Mazur (2013) com adaptações.
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