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Resumo

A metodologia de ensino mais eficaz depende dos objetivos de cada disciplina, das necessidades dos alunos e do
professor, além das limitações inseridas no ambiente de aprendizagem. Não existe “a” metodologia de ensino. Nesse
contexto, a Resolução em Grupo de Problemas Ricos em Contexto e a Instrução por Colegas surgem como
metodologias de ensino que podem adaptar-se a várias situações de ensino, no entanto elas não são “algo mágico”
que por si só irá garantir que todos os aprendizes alcançarão os objetivos propostos pelo professor. Por meio de
análises quantitativa e qualitativa buscamos compreender sobre a aprendizagem e o engajamento dos alunos de uma
turma de Física, do ciclo básico, da Universidade Federal de Sergipe a partir das metodologias aplicadas em sala de
aula.

Palavras-chave: Aprendizagem Ativa, Interação, Resolução de Problemas em Grupo.

Abstract

The most effective teaching methodology depends on the objectives of each subject, the needs of the students and the
teacher, and the limitations placed on the learning environment. There is no "the" teaching methodology. In this
context, the Group Resolution of Context Rich Problems and Peer Instruction arise as teaching methodologies that can
be adapt to many teaching situations, however they are not "something magical" that in itself will guarantee that all
learners will reach the goals proposed by the teacher. Through quantitative and qualitative analysis we seek to
understand about the learning and the students engagement of a Physics class in the Boreou University of Sergipe
from the methodologies applied in the classroom.

Keywords: Active Learning, Interaction, Group Resolution of Context Rich Problem.

INTRODUÇÃO

Inicialmente devemos lembrar que antes de qualquer início de pesquisa a ser desenvolvida, devemos refletir sobre o
que queremos pesquisar e de que forma podemos desenvolver os dados coletados durante todo o processo, no qual a
construção holística está voltada para o estudo empírico sobre como podemos construir hipóteses, por meio de uma
pesquisa.

No entanto, para que aja uma transposição do saber alternativo para o saber científico, devemos trabalhar em sala de
aula com as interações entre os conceitos preexistentes pelos alunos e os conceitos científicos que são apresentados
em sala de aula, porém deve ser ressaltado que não podemos desconsiderar por completo esse conhecimento
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alternativo do estudante, mas desenvolvê-lo em sala com o conhecimento científico.

Desta forma, apresentamos o tipo de pesquisa quantitativa, que está voltada para o desenvolvimento do estudo
objetivo dos fatos, a partir de uma análise estatística dos dados coletados durante uma pesquisa, sobre determinado
assunto ou até mesmo algum tipo de metodologia trabalhada em sala de aula. Esses dados podem ser obtidos por
meio de perguntas fechadas e abertas, no qual você pode atribuir valores a este tipo de pergunta.

Já o estudo sobre a pesquisa qualitativa encontra-se voltado sobre um ponto de vista
interpretativo, no qual a coleta de dados é obtida por meio de perguntas do tipo abertas,
em que o sujeito a ser pesquisado descreve sua concepção sobre determinado assunto.
Este tipo de pesquisa tende a entender o objeto de estudo em sua totalidade, ou seja, seu
interesse central está centrado na interpretação de significados que constitui determinado
espaço desde de suas relações individuais até a suas relações interativas. O pesquisador
nesse tipo de pesquisa não pode ser um agente passivo que não interage com seu objeto
de pesquisa (GERHARDT, T. E. E SILVEIRA, D. T., 2009).

Desta forma buscamos entender através de análises quantitativa e qualitativa, como os estudantes de uma turma de
Física A consideraram por meio de um questionário aplicado em sala de aula a sua aprendizagem e engajamento
obtidos com relação as metodologias Instrução por Colegas e Resolução em Grupo de Problemas Ricos em Contexto,
desenvolvidas durante todo o semestre.

CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS EM MECNICA

O estudo de concepções alternativas aborda ideias e conceitos desenvolvidos pelos estudantes desde a sua infância e que
são adquiridos ao longo de suas vidas por experiências vividas no seu cotidiano, sendo estas baseadas também no seu
senso comum, ou seja, como eles acreditam que as coisas funcionam.

Essas ideias e conceitos desenvolvidos são indicadores das concepções alternativas apresentadas por esses estudantes em
sala de aula, o que dificulta a sua aprendizagem de diferentes conteúdos.

Dentre as concepções alternativas que podem ser estudadas na área de Física, podemos levar em consideração a
aprendizagem do aluno sobre questões que envolvam as leis de Newton trabalhadas no estudo de mecânica, além do seu
conhecimento sobre força e movimento. Mas para que se obtenham resultados sobre essas concepções ou erros
conceituais, devemos aplicar questões em um formato aberto ou fechado que nos proporcionem uma observação sobre
determinados conceitos ou relações que os alunos possuem ao responder determinadas questões. Lembrando que as
questões a serem trabalhadas devem estar de acordo com o que se deseja pesquisar, ou seja, com o tipo de concepção
alternativa que o estudante tem sobre determinado assunto.

Um exemplo do que se pode obter com a pesquisa baseada nas concepções alternativas dos estudantes, e o de Viennot
(1979). Seus estudos demonstraram que os alunos pesquisados acreditam que: quando a velocidade de um móvel não for
nula, a força que atua sobre o mesmo também não é nula; quando as velocidades de dois corpos são diferentes, as forças
que atuam sobre os corpos são diferentes (SAMUDIO PÉREZ, C. A. 2012).

Outro fator a ser observado é que em questões que envolvem aplicação matemática os alunos não apresentavam
dificuldades, pois para eles não existia necessidade de relacionar conceitos físicos.

METODOLOGIAS DE ENSINO

O objetivo da pesquisa é compreender sobre a aprendizagem dos alunos de uma turma de Física A do período de
2016.2 a partir das metodologias aplicadas em sala de aula. Em busca de compreender todo esse processo de
aprendizado foi aplicado no final do período um questionário composto por 15 questões, em que existiam perguntas
sobre as metodologias apresentadas e como esses métodos aplicados em sala de aula auxiliaram no seu
aprendizado. Por meio da coleta de dados, analisamos de forma qualitativa e quantitativa as respostas apresentadas
por 15 estudantes.

O curso de Física A é uma disciplina em que os alunos aprendem sobre a mecânica newtoniana como base para seu
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desenvolvimento em outras disciplinas. A estrutura da disciplina é composta por 10 capítulos a serem estudados e
avaliados, porém como uma maneira de distanciar de um ensino tradicional o professor utilizou dentro de sala de aula
duas metodologias de ensino, a primeira conhecida como Instrução por Colegas (IpC), a qual podemos descrever:

1º - Antes do início de cada aula devemos decidir quais são os pontos fundamentais que devem ser tratados durante a
aula expositiva, deixando de dar as definições, as deduções e os exemplos que já estão no livro ou nas notas de aula.

2º A seguir, após retirar esses itens da minha apresentação, determinamos quais são os pontos-chave que eu quero
incluir. E final, temos um esboço do esqueleto da aula, com os tópicos que irão ser apresentados.

3º Após elaborar o esboço, devemos escolher algumas questões conceituais para cada conceito-chave. A elaboração
dessas questões, partindo do zero, talvez seja a parte que exija mais esforço para converter uma aula expositiva do
formato tradicional para o de Peer Instruction.

2º - E em seguida dividimos os alunos em grupos compostos por três componentes e reservamos um tempo de 15
minutos para exposição das questões conceituais que não estão presentes no livro e em seguida apresenta-se as
questões de múltipla escolha;

3º - Os alunos têm 1 minuto para pensar sobre a pergunta e em seguida devem votar na opção que consideram
correta de forma individual, om o uso de um cartão com letras de A a E, disponibilizado para eles antes de ser iniciado
as perguntas;

4º - Depois da observação das respostas dadas pelos alunos, caso suas respostas individuais sejam inferiores a 70%
dos acertos, cada aluno deve tentar convencer o seu colega de equipe de que a sua resposta está certa, tentando
persuadi-lo ou chegar a um fator comum entre todos. A discussão leva em torno de 3 minutos. Nesta etapa é comum
ver que um aluno consegue entender melhor um conceito quando outro aluno explica com suas próprias palavras;

5º - Após as discussões os alunos votam novamente e normalmente a quantidade de respostas corretas aumenta
espantosamente;

6º - O professor explica qual era a resposta correta da questão e porque as outras respostas não poderiam ser
corretas.

A segunda metodologia trabalhada em sala de aula foi o método de Resolução em Grupo de Problemas Ricos em
Contexto (RGPRC), a qual podemos resumir a estratégia geral de resolução de um problema em cinco passos:

Passo 1: Foco no Problema. Nesse primeiro passo você descreve qualitativamente o problema;

Passo 2: Descrevendo a Física. Nesse passo você usará seu entendimento qualitativo do problema para preparar uma
solução quantitativa;

Passo 3: Planejando a Solução. Nesse passo você transforma a descrição física em um conjunto de equações que
representam o problema matematicamente usando o conjunto de equações do passo 2;

Passo 4: Executando o Plano. Nesse passo você realmente executa a solução planejada. Colocando todas as
quantidades conhecidas em uma solução algébrica, as quais são o resultado do passo 3, para determinar o valor
numérico da(s) quantidade(s) desconhecida(s);

Passo 5: Avaliando a resposta. Finalmente, verifique seu trabalho para ver se está realmente finalizado, racional, e
realmente responde às perguntas feitas. Considere cada passo como uma tradução do passo anterior em uma
linguagem um pouco diferente.

No entanto para que as estratégias funcionem devemos trabalhar com grupos de estudantes, aos quais devemos
atribuir funções específicas de Gerente, Escrivão/Verificador, Cético e Entusiasta. Essas funções foram selecionadas
para corresponder às estratégias individuais de planejamento e monitoramento que devem ser executadas de forma
independente na resolução de problemas - o Gerente projeta os planos de ação, o Cético questiona instalações e
planos, o Escrivão organiza e escreve o que foi feito, e o Entusiasta mantém o controle de decisões e razões para
ações diferentes. Além disso, cada pessoa tem a responsabilidade de garantir ao grupo as funções de forma eficaz. O
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Gerente tem de garantir que todos no grupo participem e contribuam. O Escrivão/Verificador deve garantir que todos
os membros do grupo possam explicitamente explicar como o problema foi resolvido. Já o Entusiasta deve energizar o
grupo quando a motivação é baixa. Esses papéis refletem o planejamento mental e as estratégias de monitoramento
que os indivíduos devem desempenhar ao resolver os problemas (HELLER, KEITH e ANDERSON, 1992)

METODOLOGIAS DE PESQUISA

Em relação as metodologias, apresentamos o seguinte questionário que foi aplicado aos estudantes como forma de
obter um feedback sobre as metodologias de ensino apresentadas, no qual utilizamos as seguintes perguntas:

1. Dê sua opinião sincera sobre o que deveria ser modificado na disciplina e por quê
2. O que a metodologia de ensino Instrução por Colegas apresentada pelo professor em sala de aula foi para você:

a) Desinteressante / b) Motivadora / c) Complicada / d) Inovadora

3. Por favor, dê sua sincera opinião sobre sua aprendizagem no curso e sobre as metodologias utilizadas.

4. Quais os capítulos que você realmente leu antes da aula[1]

5. Na sua opinião, qual foi a maior dificuldade para se trabalhar em grupo

6. Qual passo da resolução de problemas você teve mais dificuldade em realizar

a) Foco no problema / b) Descrevendo a Física / c) Planejando a solução / d) Executando o plano / e) Avaliando o
resultado

7. O que o método de ensino Instrução por Colegas trabalhado em sala de aula na disciplina de física A possibilitou
para sua aprendizagem:

a) Descobrir novos conceitos físicos / b) Uma nova forma de se construir o conhecimento / c) Desenvolver melhor o
meu conhecimento físico / d) Nenhuma mudança

8. A metodologia de ensino problemas ricos em contexto apresentada pelo professor, foi para você:

a) Inovadora / b) Desinteressante / c) Motivadora / d) Complicada

9. Os problemas ricos em contextos apresentados em sala de aula para a resolução em grupos:

a) Não deixava claro o que era para ser encontrado / b) Motiva o interesse em aprender física / c) Eram complicados
de se entender / d) Possibilitam o desenvolvimento da aprendizagem

10. Dê sua opinião sobre a avaliação em grupo (prova).

11. Qual parte da avaliação individual você sentiu mais dificuldade de fazer:

a) Colocar em ordem crescente de valores (ranking test) / b) Responder questões abertas / c) Fazer os cálculos para
encontrar algum valor pedido.

12. O Instrução por Colegas possibilita que você trabalhe em grupo com outros colegas, essa interação em grupo foi:

a) Normal / b) Desconfortável / c) Interessante / d) Desnecessária

13. O método de resolução de problemas ricos em contexto apresenta uma organização de grupo em que cada
estudante desenvolve um papel no grupo[2], quanto a esses papeis:

a) Difícil organizar o que cada um iria fazer / b) Nada proveitoso / c) Muito bom para interagir / d) Foi complicado a
separação dos papéis

14. O método de resolução de problemas ricos em contexto trabalhado em sala de aula na disciplina de física A,
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possibilitou para você:

a) Uma nova forma de se resolver problemas de física / b) Desenvolver melhor esboços e diagramas físicos / c)
Nenhuma mudança / d) Descobrir como trabalhar unidades físicas

15. Dê sua opinião sincera sobre o que deveria ser modificado na disciplina para que ocorresse uma maior motivação
dos alunos para estudar.

RESULTADOS OBTIDOS

Por meio dos questionários aplicados, foi possível realizar uma análise quantitativa por meio das questões
apresentadas para 15 alunos componentes da turma pesquisada. Quantificamos cada uma das questões,
transformando as respostas apresentadas por esses estudantes em tabelas.

1. Dê sua opinião sincera sobre o que deveria ser modificado na disciplina e por quê
Questão número 1
Não mudaria 46,60%
Tempo de prova 20,00%
Mais Exercícios 6,70%
Avaliação 20,00%
Quantidade de Conteúdo 6,70%

Tabela 1. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 1.

Através de um formato quantitativo foi possível notar que a maior parte dos estudantes cerca de 46,60% não mudaria
em nada a disciplina, já por outro lado podemos perceber que o tempo de prova e avalição são alterações que
somadas chegam a 40% das mudanças relatadas por esses estudantes, outras mudanças observadas dizem respeito
a mais exercícios e quantidades de conteúdo cada uma com uma porcentagem de 6,70% dos alunos.

2. O que a metodologia de ensino Instrução por Colegas apresentada pelo professor em sala de aula foi para você

a) Desinteressante / b) Motivadora / c) Complicada / d) Inovadora

Questão número 2
Desinteressante 0,00%
Motivadora 40,00%
Complicada 6,70%
Inovadora 20,00%
Inovadora/Motivadora 33,30%

Tabela 2. Respostas marcadas pelos alunos sobre a pergunta de número 2.

Percebemos que nenhum dos alunos pesquisados sentiu desinteresse em relação à forma como foi abordado o
conteúdo, 40% sentiram-se motivados em aprender por meio da metodologia trabalhada em sala de aula, tornando
para 20% desses estudantes o método inovador e menos complicado para 6,70%, um fator interessante é que 33,30%
quantificaram o método com duas das opções apresentadas, sendo elas motivadora e inovadora.

3. Por favor, dê sua sincera opinião sobre sua aprendizagem no curso e sobre as metodologias utilizadas.

Questão número 3
Positiva 86,60%
Negativa 0,00%
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Mais ou Menos 6,70%
Interessante 6,70%

Tabela 3. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 3.

Sendo possível perceber que 86,60% dos estudantes qualificaram como positivo o seu aprendizado e 0% desses
alunos, ou seja, nenhum qualificou a sua aprendizagem de forma negativa, alguns deles cerca de 6,70% acharam
interessante e mais ou menos esse processo de aprendizagem.

4. Quais os capítulos que você realmente leu antes da aula

Questão número 4
Acima de 5 Capítulos 26,60%
Menos de 5 Capítulos 46,60%
Igual a 5 Capítulos 13,40%
Todos Capítulos 6,70%
Nenhum dos Capítulos 6,70%

Tabela 4. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 4.

E verificamos que 26,60 % realizaram a leitura de mais de cinco capítulos, 46,60% de menos de cinco capítulos e
13,40% exatamente cinco capítulos, o que nos mostra uma resistência por parte desses estudantes em realizar
leituras prévias de todos os conteúdos que venham a ser trabalhados em sala de aula. Pois em um saldo de 15
estudantes 6,70% realizaram as leituras de todos os capítulos e 6,70% não realizou nenhuma dessas leituras o que
nos dá um saldo negativo.

5. Na sua opinião, qual foi a maior dificuldade para se trabalhar em grupo E alguns dos estudantes relataram:

Questão número 5
Distração 6,70%
Falta de Colaboração 13,30%
Sem Dificuldades 60,00%
Sem Interação 20,00%

Tabela 5. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 5.

Observamos que para 60,0% dos estudantes pesquisados nenhum sentiu dificuldade em trabalhar em grupo, no
entanto 13,30 % acham que faltou colaboração por parte dos colegas e para 20% não ocorreu interação entre eles,
algo que dificulta o trabalho em grupo, e 6,70% uma quantidade pequena relataram que houve distração.

6. Qual passo da resolução de problemas você teve mais dificuldade em realizar

a) Foco no problema / b) Descrevendo a Física / c) Planejando a solução / d) Executando o plano / e) Avaliando o
resultado

Questão número 6
A 0,00%
B 6,70%
C 60,00%
D 0,00%
E 6,70%
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C/E 26,60%

Tabela 6. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 6.

Logo de imediato podemos ver que nenhum desses alunos sentiram dificuldade em executar o plano e encontrar o
foco do problema, mas para 6,70% dos estudantes pesquisados existiu uma pequena dificuldade em descrever a
física e avaliar o resultado, porém o que mais dificultou a maior parte foi como planejar a solução.

7. O método de ensino Instrução por Colegas trabalhado em sala de aula na disciplina de física A possibilitou para sua
aprendizagem, com as seguintes alternativas:

A. Descobrir novos conceitos físicos;
B. Uma nova forma de se construir o conhecimento;
C. Desenvolver melhor o meu conhecimento físico;
D. Nenhuma mudança

Questão número 7
A 0,00%
B 46,60%
C 20,00%
D 0,00%
A/B 33,30%

Tabela 7. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 7.

Em que para 0% não consideraram a letra D e A no processo de sua aprendizagem, no entanto 20% dos alunos
consideram a alternativa C como importante para sua aprendizagem e 46,70% consideraram a alternativa B como de
maior importância no processo de aprendizado, houve também pessoas que marcaram duas alternativas no
questionário como sendo importantes, sendo elas as letras A/B.

8. A metodologia de resolução de problemas ricos em contexto apresentada pelo professor, foi para você:

a) Inovadora / b) Desinteressante / c) Motivadora / d) Complicada

Questão número 8
Inovadora 20,00%
Desinteressante 0,00%
Motivadora 26,60%
Complicada 26,70%
Inovadora/Complicada 26,70%

Tabela 8. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 8.

Conseguimos constatar que nenhum deles consideraram o método desinteressante, por outro lado 20% considerou o
método inovador, observamos também que houve uma pequena divisão entre os que acharam a metodologia
motivadora com 26,60% e complicada com 26,70%, porém podemos considerar o método positivo já que houve 26,70
% dos alunos que marcaram duas opções considerando a metodologia inovadora e motivadora.

9. Os problemas ricos em contextos apresentados em sala de aula, para resolução em grupo:

A. Não deixava claro o que era para ser encontrado;
B. Motiva o interesse em aprender física;
C. Eram complicados de se entender;
D. Possibilitam o desenvolvimento da aprendizagem.
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Questão número 9
A 0,00%
B 6,70%
C 20,00%
D 60,00%
B/D 13,30%

Tabela 9. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 9.

Ninguém considerou que o método não deixou claro o que era para ser encontrado, alternativa A, para 6,70%
sentiram-se motivados em aprender física alternativa B, 20% considerou a alternativa C como sendo complicado em
entender a metodologia, já para 60% foi possível o desenvolvimento da aprendizagem por meio da RGPRC,
alternativa D, houve estudantes que consideraram mais de uma alternativa, sendo elas as letras B/D com uma
porcentagem de 13,30%.

10. Dê sua opinião sobre a avaliação em grupo (prova).

Questão número 10
Sem Respostas 6,70%
Neutro 13,30%
Positivo 80,00%
Negativo 0,00%

Tabela 10. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 10.

Ninguém considerou a avaliação em grupo negativa, houve pessoas que deixaram a questão sem resposta e 13,30%
mantiveram-se neutros, no entanto 80% consideram como positivos a avaliação em grupo.

11. Qual parte da avaliação individual eles sentiram maior dificuldade de fazer, colocando como alternativas os
seguintes itens:

A. Colocar em ordem crescente de valor (ranking task);
B. Responder questões abertas;
C. Fazer os cálculos para encontrar algum valor pedido.

Questão número 11
A 33,40%
B 40,00%
C 13,30%
A/B 13,30%

Tabela 11. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 11.

Podemos observar que as maiores dificuldades na avaliação individual dos alunos foram apresentadas nas
alternativas de letra A com 33,40% e letra B com 40%, no entanto, para poucos a alternativa de letra C, com 13,30%,
foi considerada de menor dificuldade, ocorrendo também de alguns marcarem mais de uma das alternativas entre elas
A/B com 13,30% das marcações.

12. O Instrução por Colegas possibilita que você trabalhe em grupo com outros colegas, essa interação em grupo foi:

a) Normal / b) Desconfortável / c) Interessante / d) Desnecessária
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Questão número 12
Normal 33,40%
Desconfortável 0,00%
Interessante 66,60%
Desnecessária 0,00%

Tabela 12. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 12.

Com a metodologia instrução por colegas os estudantes também trabalharam em coletivo e com relação a essa
interatividade perguntamos para eles como foi trabalhar em grupo com outras pessoas e como foi essa interação em
grupo. E observamos que ninguém achou desconfortável e desnecessário o trabalho em grupo já para 33,40 %
acharam essa atividade normal, sendo que 66,60% consideram a metodologia IPC interessante, como a forma em se
trabalhar em grupo.

13. O método de resolução de problemas ricos em contexto apresenta uma organização de grupo em que cada
estudante desenvolve um papel no grupo, quanto a esses papéis:

A. Difícil organizar o que cada um iria fazer;
B. Nada proveitoso;
C. Muito bom para interagir;
D. Foi complicado a separação dos papéis.

Questão número 13
A 13,30%
B 13,30%
C 53,40%
D 13,30%
C/D 6,70%

Tabela 13. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 13.

Sendo notório que os estudantes consideram de igual porcentagem as alternativas A, B e D com 13,30%,
considerando a alternativa de letra C importante com 53,40% das marcações, no entanto houve aqueles que
marcaram duas opções sendo estas letras C/D.

14. Perguntamos para os estudantes de que forma a metodologia de resolução de problemas ricos em contexto
possibilitou sua aprendizagem:

A. Uma nova forma de se resolver problemas de física;
B. Desenvolver melhor esboços e diagramas físicos;
C. Nenhuma mudança;
D. Descobrir como trabalhar unidades físicas.

Questão número 14
A 53,30%
B 20,00%
C 0,00%
D 0,00%
A/B 26,70%

Tabela 14. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 14.
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Podemos verificar no item C que para todos os alunos envolvidos houve mudança em sua aprendizagem o que é bom
e no que se refere a item D podemos considerar positivo no que diz respeito a eles considerarem terem subsídios a
respeito das unidades físicas, dentre os outros itens foi possível para 20% desenvolver melhor esboços e diagramas
físicos, alternativas B já para 53,30% a metodologia possibilitou uma nova forma de se resolver problemas de física e
26,70% marcarão mais de uma alternativa sendo estas A/B.

15. Dê sua opinião sincera sobre o que deveria ser modificado na disciplina para que ocorresse uma maior motivação
dos alunos para estudar.

Questão número 15
Temo de Conteúdo 26,70%
Avaliação 20,00%
Nada 33,30%
Participação de Todos 13,30%
Branco 6,70%

Tabela 15. Respostas apresentadas pelos alunos sobre a pergunta de número 15.

Por fim, pedimos que os alunos dessem sua opinião sobre o que deveria ser modificado na disciplina para que
ocorresse uma maior motivação deles e foi possível notar que houve divisores de opiniões quanto a essa questão
onde 33,30 acham que não deveria ser mudada em nada a disciplina, alguns relataram que deveria ser mudada a
forma de avaliação com 20% dos alunos pesquisados e para 26,70% consideram o tempo de exercícios muito
reduzido já para outros 13,30% considera que houve pouca participação em sala de aula e 6,70% deixaram em
branco.

CONCLUSÃO

Podemos chegar à conclusão de que as metodologias trabalhadas em sala de aula tornaram possível que os alunos
criassem conexões com os seus colegas de classe no engajamento para uma aprendizagem compartilhada e
resoluções de problemas, possibilitando que eles pudessem ser ativos em seu aprendizado, o que nos possibilita
afirma que as metodologias de ensino foram positivas, a partir do que conseguimos obter através da metodologia de
pesquisa apresentada nesta trabalho. No entanto acreditamos que podemos melhorar e aperfeiçoar as metodologias
para tornarmos possível atingir todos estudantes.

[1] As tarefas de leitura do livro, realizadas antes das aulas, introduzem o material. A seguir, as aulas
expositivas elaboram o que foi lido, esclarecem as dificuldades potenciais, aprofundam a compreensão,
criam confiança e fornecem exemplos adicionais. Finalmente, o livro serve de referência e guia de
estudo(MAZUR, 2015, v. 1, p. 27).
[2] O professor ensina aos alunos funções específicas de Gerente, Escrivão/Verificador, Cético e Entusiasta.
As funções foram selecionadas para corresponder às estratégias individuais de planejamento e
monitoramento que devem ser executadas de forma independente na resolução de problemas (dissertação
de Grayce K. A. S. Lima, 2015, p. 6).
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