
A instrução por pares ou o peer instruction é uma estratégia pedagógica criada pelo professor Eric Mazur, em suas 
aulas de Física, na Universidade de Harvard, Estados Unidos, com o intuito de fazer com que os alunos se engajem no 
processo de aprendizagem. 

O professor inicia a aula com a problematização do conteúdo, com, no máximo, 20 minutos, na sequência, aponta 
uma questão acerca do assunto abordado. No primeiro momento, a questão deve ser respondida individualmente e ex-
posta por meio de algum recurso indicado pelo professor, como um clicker ou � ashcard.

Como nem sempre todos acertam, os estudantes, em grupo, devem tentar chegar a um consenso sobre a resposta.  
O professor analisa o resultado junto com os alunos e, depois, decide se propõe outra questão ou retorna a discussão 
do conceito apresentado anteriormente. Conforme os estudos de Mazur, se a média de acerto estiver entre 35% e 70%, 
então, cada grupo vai discutir a questão novamente para garantir a consolidação do processo de aprendizagem. 

Sequência Didática de Aplicação
• O professor deverá indicar a realização da leitura do texto recomendado (em sala ou em casa) e solicitar que os alunos 

identifiquem os conceitos apresentados e/ou as ideias que consideram relevantes. Deve-se definir o contexto do pro-
blema no mundo real — é importante procurar inspiração em revistas, jornais, em conversas com profissionais da área, 
para conseguir aplicações realistas dos conteúdos do problema. 

• Após essa atividade, o professor deve lançar questões, usualmente de múltipla escolha, a respeito do conteúdo 
do texto e determinar um tempo para que os alunos possam votar na alternativa que julgam ser a correta.

• As respostas dos alunos podem ser dadas pelo computador, por outro dispositivo ou pelas alternativas indicadas 
nos flashcards e são expostas automaticamente para todos os alunos por meio da exposição gráfica.

• Após a exposição dos resultados das questões individuais, o professor solicita que os acadêmicos se reúnam em 
pares e pede a discussão e o consenso de cada grupo para debater o resultado exposto no gráfico. Nessa etapa, é 
fundamental que os alunos sejam incentivados a formular individualmente um raciocínio, para tentar convencer 
algum colega que tenha escolhido uma resposta diferente da sua.

• Logo após a tomada de decisão coletiva, o professor lança novamente as mesmas questões e expõe o resultado 
gráfico gerado pelo software ou elabora um gráfico.

• Com o resultado exposto construído pelos pares, o professor inicia o debate solicitando que os acadêmicos 
expliquem como chegaram às conclusões.

Fonte: Adaptado de Lasy, Mazur e Watkins (2008, p. 1.067)

Recursos e Ferramentas Necessários
Para veri� cação das questões conceituais, pode-se utilizar as plataformas de quiz, como Kahoot, Mentimenter, 

Plickers, Socrative, além de fóruns de discussão, chats e envio de exercício para discussão dos resultados. Em caso de 
ausência desses recursos, o � aschcard com as alternativas pode ser utilizado.
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Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line
Essa estratégia se aplica tanto no presencial quanto no on-line.  Para dar certo no modelo on-line, é necessário fazer 

uma adaptação e, ao invés de discutir em grupos menores, pode-se discutir em chat ou fórum, com um grande grupo 
fomentando o debate entre os participantes.

Como Avaliar o Resultado 
A própria metodologia já indica a forma de avaliação, isto é, a partir da pontuação atingida pela equipe, o professor 

pode atribuir nota e, ainda, somar com outras notas de uma disciplina ou curso. No on-line, é possível avaliar pela 
participação coletiva e pelos acertos individuais, visto que os aplicativos registram os erros e os acertos dos estudantes.

Dicas de Sucesso! 
Para ter sucesso com peer instruction, a preparação prévia é fundamental, visto que ela ajuda o estudante a estar 

pronto para o debate dos resultados com a turma, que é mediado pelo professor, nesse sentido, o conteúdo deve ser 
exposto com antecedência.
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