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RESUMO 

 

 

O presente trabalho narra a trajetória de um ciclo de aprendizagem expansiva, concebido sob 

a forma de um projeto pedagógico de criação, experimentação e implementação de um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para complementar e expandir as aulas de língua 

inglesa do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de uma escola pública, na cidade do Rio de 

Janeiro. A pesquisa teve como objetivo suscitar reflexões sobre como a adoção de uma 

tecnologia da Web 2.0 contribuiu para a construção de um novo modelo para o sistema de 

atividade aulas de inglês na escola. Tal modelo consiste de uma situação híbrida de ensino e 

aprendizagem que, além de conjugar a experiência virtual com a presencial, também oferece a 

alunos e professor a experimentação de novas formas  de ensinar e aprender pautadas na 

interação social e na colaboração, elementos que fundamentam o paradigma da Aprendizagem 

Participativa, em contraponto ao Paradigma da Aquisição que ainda predomina nos ambientes 

escolares (SFARD, 1998).  O projeto foi descrito e analisado dentro da ótica da Teoria da 

Atividade Sócio-histórico-cultural (TASHC) e segue o modelo do ciclo da Aprendizagem 

Expansiva de Engeström (1987), caracterizada como a 3ª geração da referida teoria. A 

TASHC se mostrou um caminho viável para o acompanhamento e a compreensão do processo 

de transformação promovido pelo projeto na prática pedagógica. Conceitos desenvolvidos 

dentro desse referencial teórico, como contradição e agência, orientaram tanto o próprio ciclo 

de aprendizagem quanto a interpretação dos dados por ele gerados. Os dados revelaram 

indícios de que as oportunidades promovidas pelo projeto resultaram na emergência de um 

modelo híbrido de aprendizagem, ainda que incipiente. Foi possível também observar entre os 

alunos que se engajaram no projeto  a emergência de uma nova modalidade de agência que os 

conduziu à reconceitualização do objeto da atividade aulas de inglês na escola. Por fim, o 

ciclo expansivo fez emergir novas contradições, sobretudo aquelas originadas pelo conflito 

entre os dois paradigmas de ensino e aprendizagem mencionados acima. Tais contradições 

apontam para a necessidade de continuidade do referido ciclo. Desse modo, a minha 

expectativa é de que o presente trabalho possa contribuir para estimular a reflexão sobre o 

potencial inovador que as novas tecnologias oferecem ao ensino de língua inglesa no país, 

quando sua adoção é compreendida dentro do contexto histórico e social dessa prática 

pedagógica.  

 

Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa. Teoria da Atividade. Escola pública. Ambientes 

virtuais de Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

This study describes the trajectory of a cycle of expansive learning prompted by a school 

project of creation, experimentation and implementation of an online learning environment to 

extend and expand my teaching of English to Elementary classes in a Federal school in the 

city of Rio de Janeiro, in Brazil. It addresses the question about how the use of Web 2.0 

technologies can contribute to the construction of a new model for the English classes at 

school, understood as an activity system. This model encompasses a blended situation which 

conjugates not only online and face-to-face classes but also experiences with new ways of 

learning and teaching, framed within the Participation paradigm (SFARD, 1998). This new 

notion of teaching and learning brings about conflicts with the Acquisition paradigm, which 

prevails in most school settings. The study deploys the concepts of the  Cultural-historical 

Activity Theory (CHAT), specifically Engeström’s model of Expansive Learning (1987). 

These conceptual frameworks proved to be a viable means to understand the transformation 

process triggered by the school project. Concepts such as contradictions and agency guided 

both the trajectory of the expansive cycle and the interpretation of the data generated 

throughout the project. The findings indicate that the opportunities promoted by the project 

resulted in the emergence of a rudimentary form of blended learning, a new model for the 

activity. A new type of agency was also observed among some of the students who 

participated in the project, leading to the reconceptualization of the object of the activity 

“English classes at school”. Finally, the expansive cycle provoked the emergence of  

contradictions, due to the interface between the old and new model of the activity. These 

contradictions indicate new directions for the expansive cycle. The study demonstrates that 

the innovative potential of the new technologies to the teaching of English may be better 

fulfilled when it is accompanied by an understanding of its social and historic context of the 

activity where it is introduced.  

Key words: Teaching and learning of English; Activity Theory. Public education. Online 

learning environments. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho narra a trajetória de um ciclo de aprendizagem expansiva, 

concebido sob a forma de um projeto de criação, experimentação e implementação de um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para complementar e expandir as minhas aulas de 

língua inglesa do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de uma escola pública federal na cidade 

do Rio de Janeiro, no período compreendido entre 2009 e 2013. Pretende-se por meio da 

análise dos dados gerados durante o projeto suscitar reflexões sobre como a adoção de um 

novo instrumento mediador, no presente caso, uma tecnologia da Web 2.0
1
, pode contribuir 

para a construção de um modelo expandido do sistema de atividade aulas de inglês em uma 

escola pública.  

Essa trajetória é descrita e analisada dentro da ótica da Teoria da Atividade Sócio-

histórico-cultural (doravante, Teoria da Atividade ou TASHC) e segue o modelo do ciclo da 

Aprendizagem Expansiva de Engeström (1987), caracterizada como a 3ª geração da referida 

teoria. Dentro dessa abordagem teórica, as aulas de inglês, assim como todas as práticas 

sociais, são vistas como um sistema de atividade histórica e culturalmente constituído e 

mediado por instrumentos físicos e simbólicos. Portanto, são considerados na investigação, 

não apenas os sujeitos que protagonizam a atividade e os instrumentos mediadores, mas 

também seus aspectos contextuais, como as normas culturais construídas ao longo da história 

da atividade e a participação, através da divisão do trabalho, da comunidade que a constitui.  

O projeto pedagógico que deu origem ao ciclo de aprendizagem expansiva recebeu a 

denominação de Projeto aparecidanet, em razão do nome dado ao AVA que criei sob uma 

plataforma de rede social online (http://aparecidanet.ning.com/ ). A opção pela modalidade de 

rede social para o ambiente virtual partiu do desejo de romper com o paradigma tradicional de 

ensino assentado no modelo de transmissão e recepção de conhecimentos, ainda muito 

presente no ensino de língua inglesa nas escolas públicas e particulares no país (ASSIS-

PETERSON & COX, 2007; BARCELOS, 2007; LEFFA, 2007; PAIVA, 2009, 2011; 

SIQUEIRA e ANJOS, 2012). Assim, a minha expectativa era de que a experiência com novas 

modalidades de aprendizagem pautadas na interação, participação e colaboração, promovidas 

pelo novo ambiente, pudesse contribuir para a construção de um novo modelo para  o sistema 

de atividade foco da presente investigação. 

                                                             
1 Termo cunhado por Tim O’Reilly para uma segunda geração de comunidades e serviços na internet, que tem 
como conceito a "Web como plataforma" para construção da inteligência coletiva, por meio de redes de 
produção e disseminação do conhecimento. 

http://aparecidanet.ning.com/
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Um dos princípios da 3ª geração da Teoria da Atividade diz respeito ao papel das 

contradições como fontes de mudança e desenvolvimento. Para Engeström (1987; 1999; 

2006), contradições são tensões  estruturais historicamente acumuladas dentro do sistema de 

atividade ou na sua relação com outros sistemas, geralmente manifestadas em conflitos e 

distúrbios. As contradições têm papel fundamental nos ciclos de aprendizagem expansiva, 

pois elas geram oportunidades de transformação e de inovação, quando os sujeitos se 

mobilizam para solucioná-las.  

A ideia do projeto de introdução do ambiente virtual como elemento mediador dessa 

atividade de ensino e aprendizagem surgiu como uma resposta às contradições identificadas 

dentro desse sistema. A principal contradição, manifestada no desinteresse de muitos alunos 

pelas aulas de inglês, encontrava-se na relação entre esses sujeitos e o objeto da atividade em 

questão, ou seja, aprender inglês na escola regular, que parecia carecer de sentido para eles. 

Outra contradição dizia respeito aos instrumentos mediadores da atividade, considerados por 

mim como insuficientes para promover a construção do sentido daquele objeto para os alunos.  

O projeto aparecidanet se constituiu em uma intervenção deliberada nesse sistema de 

atividade, visando à resolução das contradições acima mencionadas. A minha expectativa de 

que o projeto desencadeasse uma mudança mais profunda no antigo modelo da atividade foi 

alimentada pela ideia de que novas contradições seriam provocadas, gerando um processo 

constante de transformação, ou seja, um ciclo de aprendizagem expansiva.  

Engeström e Sannino (2010, p. 7) definem três objetivos para a aprendizagem 

expansiva: 1) a criação de um novo modelo para a atividade; 2) a criação do conceito relativo 

a esse modelo e 3) a emergência de um novo tipo de agência dos sujeitos, direcionada para a 

construção e manutenção do novo modelo.  

O novo modelo a ser construído para a atividade foco dessa investigação tinha como 

inspiração as teorias de aprendizagem que se inserem dentro daquilo que Sfard (1998) 

classificou como a metáfora da “aprendizagem como participação”, segundo as quais, a 

aprendizagem é vista como um processo interativo de participação em práticas culturais. Esse 

novo modelo conjugaria elementos culturais da atividade original (já que o rompimento total 

com o modelo de aulas praticado na escola era impossível) com os elementos de uma nova 

cultura de aprender, transformando a atividade aulas de inglês nesse contexto em uma 

situação híbrida de ensino e aprendizagem, em que o presencial e o virtual se 

complementassem e enriquecessem um ao outro. 

A emergência do novo modelo ocorreria a partir da reconceitualização do objeto da 

atividade (ensinar e aprender inglês) ou da construção de um novo objeto. Esse novo objeto, 
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por sua vez, seria pautado em conceitos como participação, interação e colaboração, 

elementos fundamentais da cultura participativa (JENKINS, 2009), e essenciais para a 

formação de comunidades de prática (WENGER, 1998).  

Havia também a expectativa de que, por meio de ações pautadas nos conceitos acima 

citados que foram promovidas durante a intervenção, os alunos construíssem uma nova 

modalidade de agência. Desse modo, a pesquisa, que segue o modelo de intervenção 

formativa proposto por Engeström (ENGESTRÖM, 2004, 2009, 2011; ENGESTRÖM & 

SANNINO, 2010), foi orientada pela seguinte pergunta:  

 

De que maneira o engajamento de alunos do ensino fundamental  em um ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) pode contribuir para a construção de um novo modelo 

para a atividade aulas de  inglês em uma escola pública? 

 

A agência humana - entendida como a capacidade que os sujeitos têm para agir e 

transformar o objeto da atividade e avaliar o resultado dessa transformação (EDWARDS, 

2008) -   tem papel fundamental nos ciclos de aprendizagem expansiva. Dentro da TA, 

a agência tanto pode ser um instrumento mobilizador para a ação transformativa como pode 

ser resultado do próprio processo de transformação, quando uma nova modalidade de agência 

emerge desse processo. Nesse sentido, tornou-se necessária uma investigação sobre o papel 

desse elemento no engajamento dos alunos no projeto, que foi orientada pelas seguintes 

perguntas:  

 

1. Como a agência dos alunos foi empregada como instrumento para seu 

engajamento no projeto de adoção do AVA?  

2. Como  o projeto contribuiu para a emergência de uma nova agência dos alunos 

para reconceitualizar o objeto aprender inglês na escola?  

 

A tese está organizada em oito capítulos, incluindo esta apresentação. Assim, no 

segundo capítulo descrevo a minha motivação para o projeto, que, por sua vez, motivou o 

estudo e a justificativa para essa modalidade de pesquisa.  

No terceiro capítulo, são descritos os pressupostos teóricos que embasaram todo  o  

projeto aparecidanet, bem como a análise dos dados da pesquisa. Assim, são expostos os 

conceitos de aprendizagem pautados na metáfora da participação, como a Aprendizagem 

Situada e Comunidades de Prática, além daqueles que embasam a construção de ambientes de 
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aprendizagem colaborativos e as ideias sobre construção de comunidades virtuais de 

aprendizagem. O terceiro capítulo é concluído com a descrição os princípios da Teoria da 

Atividade, de um modo geral, e da Aprendizagem Expansiva, em particular. 

O capítulo 4 descreve o modelo de pesquisa escolhido para o trabalho: a intervenção 

formativa, bem como a metodologia e os instrumentos empregados na geração de dados.  

O capítulo 5 narra o ciclo de aprendizagem expansiva, que consiste na própria 

trajetória do Projeto aparecidanet. O capítulo é dividido em sete seções que correspondem 

aos estágios do referido ciclo que teve início com o questionamento da situação, quando 

foram identificadas as contradições no sistema (estágio 1, seção 5.1), seguido da reflexão 

sobre esse questionamento e consequente análise profunda da situação (estágio 2, seção 5.2). 

O terceiro estágio do ciclo, objeto da seção 5.3, refere-se ao momento em que um modelo de 

resolução das contradições foi construído. Por essa razão, essa seção descreve o processo de 

construção  do AVA, desde sua concepção em 2009 até o momento em que foi franqueado à 

experimentação dos alunos. Essa experimentação, que teve início em 2010, é justamente o 

estágio descrito na seção 5.4.  Após dois anos de testagem do modelo (2010 e 2011), foi 

possível implementá-lo, visando seu aperfeiçoamento e a geração mais sistemática de dados 

que pudessem proporcionar um melhor entendimento de alguns aspectos do projeto. Esse 

estágio de implementação é descrito na seção 5.5. Diferentemente das seções 5.3 a 5.5, que 

possuíam um caráter mais descritivo do processo de criação e introdução do AVA nas aulas, a 

seção 5.6,  traz a análise dos dados coletados ao longo de todo o ciclo expansivo. Finalmente, 

na seção 5.7 descrevo a fase de consolidação do Projeto aparecidanet, quando houve uma 

tentativa de incorporação do ambiente virtual aos projetos e avaliações escolares. Embora esse 

estágio apareça aqui como parte final do projeto, ele aponta para o início de um novo ciclo: 

uma situação híbrida de ensino e aprendizagem de inglês naquela escola.  

A necessidade de investigar a questão da agência representada pelas perguntas 

específicas da pesquisa levou a um estudo mais aprofundado sobre o engajamento dos alunos 

no projeto, cuja descrição é objeto do capítulo 6. Nele descrevo e analiso a maneira como os 

alunos mobilizaram ou não sua agência para participar do projeto. Assim, tentei estabelecer 

algumas relações entre subjetividade e agência.  No capítulo 7 faço uma avaliação dos 

resultados do ciclo de aprendizagem, que apontam para a emergência de um novo modelo 

para a atividade aulas de inglês na escola. O capítulo 8 traz algumas sugestões de questões 

para futuras pesquisas, que certamente contribuirão para o aprofundamento do ciclo de 

aprendizagem iniciado pelo presente trabalho. 
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2 MOTIVAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

 

Como relatei no capítulo inicial, a presente pesquisa teve como fator motivador o 

projeto pedagógico de introdução de um AVA no sistema de atividade aulas de inglês em 

uma escola pública (doravante, aulas de inglês), denominado de Projeto aparecidanet.  Desse 

modo, o projeto e a  pesquisa  estiveram de tal maneira imbricados que, muitas vezes, a 

motivação para o projeto se confundia com a motivação para a pesquisa, já que ambos 

buscavam respostas para as mesmas questões , ou seja, os problemas que envolvem o ensino 

de inglês na escola regular, em especial a escola pública, foco desta pesquisa.  

Os muitos problemas que cercam o ensino de língua inglesa na escola pública 

brasileira têm contribuído para a falta de sentido de tal disciplina para muitos alunos desse 

contexto. Turmas numerosas, carência de recursos físicos e humanos e a desvalorização da 

disciplina no currículo são desafios que evidenciam contradições entre essa realidade  escolar 

e o alto valor que a sociedade atribui ao conhecimento dessa língua atualmente. Tal situação 

leva muitos alunos a não identificar a escola regular (não apenas aquelas regidas pelo setor 

público) como “um lugar possível para esse aprendizado” (BARCELOS, 2004; 2007; 2011; 

ASSIS PETERSON & COX, 2008), reforçando assim algumas crenças sobre o aprendizado 

dessa língua estrangeira. Um dessas crenças foi confirmada por duas consultas aos alunos da 

instituição escolar onde a presente pesquisa foi realizada. Os resultados dessa consulta, 

realizada em 2013 e 2014 com mais de 300 alunos do ensino fundamental e médio, revelam 

que os cursos livres de inglês são considerados como o local “ideal” para esse aprendizado e a 

escola regular como insuficiente para tal tarefa (ANEXOS 3 e 5). Em um artigo de 2007, 

Assis-Peterson e Cox alertam para a necessidade urgente de aprender inglês no Brasil e a 

inadequação da escola pública para cumprir essa missão: 

 

Contudo, qualquer que seja a leitura, ninguém quer/pode esperar mais para 

aprender inglês. Essa urgência nos coloca cara a cara com a ineficiência 

histórica da escola pública para ensinar língua estrangeira, prerrogativa dos 

cursos livres de idiomas, situação que vinha/vem fazendo do domínio do 

inglês, entre outras línguas, um capital cultural garantido apenas para filhos 

das classes mais abastadas. (COX & ASSIS-PETERSON, 2007, p. 5) 
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Muito pouco parece ter mudado desde o alerta dessas autoras e a situação precária do 

ensino de inglês na grande maioria das escolas públicas só tem contribuído para perpetuar a 

descrença nesse ensino, evidenciada cotidianamente no desinteresse dos alunos.  

As novas tecnologias, ou tecnologias da informação e comunicação (TIC), podem 

contribuir para enfrentar os desafios que se apresentam nesse cenário, já que abre uma 

possibilidade de ressignificar essa prática tanto para professores quanto para os alunos. Foi o 

desejo de enfrentar tais desafios que me levou à construção do Projeto aparecidanet.   

Russel (2001) afirma que os seres humanos não apenas usam os instrumentos para 

atuar sobre o ambiente, mas também pensam e aprendem com esses instrumentos. A nossa 

relação com os instrumentos é, portanto, sempre dialética. Desse modo, empregar as TIC - 

sobretudo aquelas nascidas dentro do conceito de Web 2.0 -  como instrumento mediador de 

uma atividade pedagógica tradicional pode propiciar a alunos e professores oportunidades de 

experimentar novas formas de aprender e ensinar e, assim, transformar não apenas a 

atividade, mas também os sujeitos que dela participam.  

Tal transformação decorre da resolução das contradições e conflitos que emergem das 

diferenças entre os dois modelos de atividade pedagógica. Dentro da perspectiva da TASHC, 

as contradições podem se constituir tanto como elementos restritivos da atividade, quanto 

como oportunidades de desenvolvimento para os sujeitos e para a transformação da atividade. 

Desse modo, se não são percebidas pelos sujeitos, as contradições perdem seu potencial 

transformador. Engeström e colaboradores (ENGESTRÖM et al.,1996) reconhecem a 

importância da pesquisa como elemento conscientizador dessas oportunidades para os 

sujeitos. De acordo com Engeström (1999),  

 

[...] a pesquisa torna visíveis as contradições existentes dentro do sistema 

analisado, ao mesmo tempo em que desafia os atores a se apropriarem e 

usarem novas ferramentas conceituais para analisar e redesenhar suas próprias 

práticas. (ENGESTRÖM, 1999) 

 

 

 Assim como o projeto aparecidanet se configurou como um elemento 

desencadeador de um ciclo de aprendizagem expansiva para o sistema de atividade aulas de 

inglês, tanto para mim quanto para os alunos, a presente pesquisa também  se apresentou  

como uma oportunidade de transformação da minha prática pedagógica, através das reflexões 

sobre as contradições reveladas durante o ciclo expansivo. Arrisco-me a conjecturar que tal 

projeto pedagógico, desvinculado da pesquisa que o acompanhou, teria se transformado em 

mais uma atividade escolar em que a tecnologia se configuraria como uma solução cosmética 
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para motivar os alunos, desvinculada de um projeto de transformação de todo o sistema de 

atividade. 

A respeito  das pesquisas que acompanham a implementação de ambientes virtuais de 

aprendizagem na educação, Engeström (2009) recomenda que elas devem ter como foco não 

o ambiente virtual (foco na tecnologia), mas o processo de aprendizagem expansiva que é 

desencadeado pela sua implementação (foco no contexto sócio-histórico-cultural).  

No Brasil, muito tem se discutido sobre o potencial transformador das novas 

tecnologias para a educação em geral e para o ensino de línguas em particular,  o que é 

demonstrado por várias pesquisas atuais nessa área. No entanto, a maioria delas se concentra 

em contextos universitários ou na área da Educação a Distância, apontando para uma 

demanda por projetos e pesquisas desse tipo dentro da educação básica.  

 O relatório TIC Educação 2013
2
, por exemplo, sugere que a introdução das TIC nas 

últimas séries do ensino fundamental pode trazer importantes benefícios para esse segmento. 

No entanto, como o próprio relatório reconhece, as poucas experiências inovadoras “se devem 

antes à iniciativa e ao interesse do professor e da equipe pedagógica da escola, independente 

da infraestrutura e do apoio disponíveis”. Pode-se inferir, portanto, que essa seja uma das 

razões da escassez de registros de pesquisas que acompanham tais experiências pedagógicas. 

A pesquisa relatada nesta tese busca responder a essa demanda.  

O presente trabalho pretende estimular outros projetos pedagógicos que aliem uso de 

tecnologia a pesquisas sobre as questões mais prementes da área de ensino e aprendizagem de 

inglês nas escolas regulares. No entanto, acredito que, para que essas iniciativas se tornem 

transformadoras,  elas devem levar em consideração os aspectos contextuais da atividade, de 

modo a evitar a tendência tecnocêntrica que nos conduz à crença na tecnologia como solução 

para todos os problemas da educação. Daniels e seus colaboradores (2009, p. XVI) 

argumentam que “as pesquisas sobre tecnologias devem estar inseridas nas atividades 

humanas onde essas ferramentas mediadoras são geradas, empregadas e modificadas”.  

 

 

 

 

 

  

                                                             
2 PESQUISA SOBRE O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS BRASILEIRAS. 
Disponível em http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-educacao-2013.pdf  

http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-educacao-2013.pdf
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3 O FAZER PEDAGÓGICO COMO UMA PRÁTICA SOCIAL EM 

CONSTANTE EXPANSÃO 
 

 

Nesse capítulo, apresento alguns conceitos que embasaram a  presente pesquisa, os 

quais também orientaram a criação do ambiente virtual. Começo pela descrição de duas 

importantes metáforas conceituais sobre a aprendizagem humana, identificadas por Sfard 

(1998) e que tem orientado as práticas pedagógicas tanto nos ambientes presenciais quanto 

virtuais. Na seção 3.2, explico os conceitos básicos da Teoria da Atividade Sócio-histórico-

cultural e da Teoria da Aprendizagem Expansiva de Engeström (1987), considerada como a 

sua 3ª geração, e apresento o conceito de agência individual dentro da referida teoria. A seção 

3.3 apresenta os conceitos de ambientes virtuais de aprendizagem e de comunidades de 

aprendizagem online.  

 

 

3.1 AQUISIÇÃO, PARTICIPAÇÃO E COMUNIDADES DE PRÁTICA  

 

 

O ensino no Brasil de um modo geral, e de língua inglesa (LI), em particular, ainda se 

encontra muito impregnado pela cultura da pedagogia da transmissão, o que tem contribuído 

para uma relação passiva do aluno com o conhecimento. No entanto, novas concepções sobre 

o ato de aprender apontam para caminhos que podem romper com essa situação.  

 

 

3.1.1 As duas metáforas da aprendizagem 

 

 

Em um artigo de 1998, Anna Sfard identifica duas grandes metáforas conceituais 

subjacentes às teorias sobre a aprendizagem e que conduzem a diferentes caminhos 

pedagógicos. Para a autora, uma rápida análise do discurso sobre as pesquisas atuais nessa 

área evidenciam um divisão entre essas duas metáforas: uma mais incrustada na nossa prática 

e no nosso discurso: a metáfora da Aquisição e outra que tem emergido de estudos mais 

recentes:  a metáfora da Participação.  

A primeira e mais antiga metáfora representa o conceito de aprendizagem como 

processo de aquisição de um bem de consumo (uma commodity, nas palavras da autora). Ela é 

percebida na nossa relação com o conhecimento quando o percebemos como um bem que 
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pode ser  transferido de um “proprietário” para outro. A mente humana seria então 

considerada como receptáculo e contêiner de conhecimentos. Para Sfard (1998), essa visão 

tem persistido em um espectro amplo de teorias que vão desde as mais tradicionais, baseadas 

na transmissão de conceitos, até as teorias construtivistas, que propõem que os aprendizes 

constroem seu conhecimento, e mesmo as sócio-interacionistas, segundo as quais os conceitos 

são transferidos do plano social para o plano individual por meio da internalização. O ponto 

em comum entre essas teorias é o entendimento de que os processos que envolvem o 

conhecimento ocorrem dentro da mente dos indivíduos.  Paavola e Hakkarainen (2004), que 

também reconhecem a existência dessas duas grandes metáforas, concordam com Sfard ao 

afirmar que as teorias construtivistas, por exemplo, podem ser vistas como “uma versão 

melhorada da metáfora da aquisição”. A diferença entre essas correntes se concentra, 

portanto, na maneira como o conhecimento passa de um indivíduo para o outro,  que pode 

ocorrer por meio de transmissão, de um processo de construção ou pela  internalização de 

artefatos culturais. 

Para Paavola e Hakkarainen (2004), a metáfora da aquisição representa uma visão 

cartesiana do conhecimento e da atividade humana, dentro da qual a mente encontra-se 

separada do mundo material e cultural. Tal pensamento está muito presente no nosso discurso 

pedagógico quando relatamos que alguém detém o conhecimento ou que esse é transmitido 

pelo professor e internalizado ou apropriado pelo aprendiz, ou ainda que alguém se apropria 

de um saber. O modelo de aprendizagem pela aquisição sempre foi muito presente dentro da 

educação formal. É na escola que mentes incipientes adquirem o conhecimento acumulado da 

humanidade. Esse mecanismo pressupõe uma trajetória linear e sistematizada do 

conhecimento, que passa de uma mente para outra de forma sequencial e planejada.  

No entanto, a instituição escola, apesar da sua grande relevância na sociedade 

civilizada, não é o único local em que o aprendizado acontece. Aprendemos desde que 

nascemos até a hora em que que partimos; aprendemos desde que levantamos até o momento 

em que adormecemos. Como afirma Wenger (1998, p. 3) “o aprendizado é parte inevitável de 

nossa natureza humana, é o que sustenta a vida humana.”  Aprendemos porque somos seres 

sociais e, como tal, aprendemos por meio da interação uns com os outros.  

A segunda metáfora – da aprendizagem pela participação – desvincula o aprendizado 

do conceito de “possuir” e o atrela ao conceito de “fazer”, ou seja, de agir no mundo social. A 

aprendizagem aqui é vista como um processo interativo de participação em várias práticas 

culturais. Segundo Paavola e Hakkarainen (2004), há foco um maior no processo (conhecer) 

do que no produto (conhecimento). O aprendiz não é visto como uma pessoa que acumula 
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conhecimentos, mas como alguém que intenciona participar de uma comunidade de prática, o 

que significa que o ato de aprender é sempre situado e não é dissociado do contexto social em 

que ocorre. O conhecimento, por sua vez, não é propriedade de mentes individuais, mas 

encontra-se distribuído dentro dos ambientes culturais. Essa visão sobre o aprendizado deu 

origem a várias teorias e modelos conceituais de aprendizagem como Cognição Distribuída 

(SALOMON, 1993) e Aprendizagem Situada (LAVE e WENGER, 1991), além do conceito  

de Comunidades de Prática (WENGER, 1998).  Aprendemos ao participar das práticas de 

uma determinada comunidade, que pode ser um grupo de estudo, a escola, a empresa ou 

mesmo a família. À medida que o individuo participa das várias esferas dessa comunidade, 

ele se apropria dos artefatos culturais produzidos por ela.  

Cada uma das visões epistemológicas representadas pelas duas metáforas citadas tem 

implicações para as pesquisas na área da aprendizagem. No modelo da Aquisição, a unidade 

de análise é o indivíduo nos seus processos mentais de aquisição, construção ou  

internalização  do conhecimento. Já no modelo da Participação, a unidade de análise são as 

interações nas comunidades, as redes e aspectos culturais. (PAAVOLA e HAKKARAINEN, 

2004). O quadro abaixo, adaptado de Sfard (1998), faz uma comparação entre os dois 

paradigmas: 

 

 Metáfora da Aquisição Metáfora da Participação 

Objetivo do 

aprendizado 
Enriquecimento individual Construção da comunidade 

Conceito de 

aprendizado 
Adquirir algo Participar de uma comunidade 

O aluno Recipiente (consumidor), re-construtor 
Aprendiz participante 

 

O professor Provedor, facilitador, mediador 
Participante mais experiente 

Preservador da prática 

Conhecimento, 

conceitos 

Propriedades, bens, mercadoria 

(individual ou pública) 

Aspecto da 

prática/discurso/atividade 

Conhecer  Ter, possuir 

Pertencer, participar, 

comunicar, praticar 

 

Quadro 1: Comparação entre as duas metáforas de Sfard 
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A escolha de um modelo 

 

Sfard (ibidem) oferece como exemplos da influência da visão epistemológica baseada 

no conceito da aquisição, a emergência de certas atitudes egocêntricas em relação ao 

conhecimento, que podem levar à competição e à rivalidade ao invés da cooperação. Outra 

influência que pode ser considerada negativa é o uso do conhecimento como instrumento de 

poder, na medida em que as sociedades atuais conferem maiores privilégios a quem o possui. 

Além dessas consequências, eu acrescentaria o processo de fragmentação do conhecimento 

nos currículos escolares e o modo instrumental como o conhecimento é tratado quando a 

educação é concebida como provedora de mão de obra qualificada. No entanto, a autora alerta 

que escolher uma dessas visões em detrimento da outra leva a distorções com implicações 

indesejadas na prática educacional, e sugere que as duas visões podem se complementar. 

Sfard argumenta também que a introdução de um novo paradigma é benéfica, pois evidencia 

os problemas do antigo paradigma e estimula a reflexão. Desse modo, a emergência da 

metáfora da participação pode contribuir para a reflexão sobre o paradigma vigente da 

aquisição, já que a adoção de um único paradigma ou abordagem pode nos levar a excessos e 

a convivência entre os dois pode nos proteger desses excessos. No entanto, ainda segundo a 

mesma autora, não podemos responsabilizar os paradigmas pelas nossas práticas 

insatisfatórias e sim a interpretação que deles fazemos. 

Paavola e Hakkarainen (2004) também concordam que ambas as abordagens não são 

suficientes, especialmente quando se trata de criar ou avançar o conhecimento, e propõem 

uma 3ª metáfora: a metáfora da criação do conhecimento.  Essa metáfora tem como 

característica examinar o aprendizado em termos da criação de estruturas sociais e de 

processos colaborativos que apoiem o avanço do conhecimento e a inovação, gerando novos 

conceitos e novas práticas. Ela pode ser vista como uma expansão dos modelos de 

aprendizagem pela participação, mas se apropria também de elementos do modelo de 

aquisição, como a criação de conceitos, por exemplo. Essa proposta, portanto, segue os 

conselhos de Sfard em relação à postura que devemos adotar em relação às duas visões e vai 

mais além. Dentro dessa 3ª visão encontram-se modelos epistemológicos que entendem a 

aprendizagem como um processo de criação ou articulação do conhecimento e não apenas 

como um processo de assimilação e acumulação  ou como a participação em práticas 

culturais. Um exemplo desses modelos é a Teoria da Aprendizagem Expansiva de Engeström 

(1987), cuja explicação é objeto da seção 3.2. 
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As duas metáforas e a educação no Brasil 

A maioria das escolas brasileiras parece há muito estar impregnada da cultura 

representada pelo paradigma da aquisição na sua versão mais tradicional: a pedagogia da 

transmissão de conhecimentos. Segundo Paiva (2010), essa visão de aprendizagem “privilegia 

o modelo de aula expositiva, com pouco espaço para a exploração do conteúdo em estudo”. 

A estrutura atual da escola brasileira, cuja origem remonta ao período do 

desenvolvimentismo econômico dos anos 1960 e 1970, marcado pelo início da 

universalização da educação como forma de produzir mão-de-obra para atender às demandas 

da crescente industrialização do país  (CHARLOT, 2008), parece favorecer essa modalidade 

de ensino. Turmas numerosas, aulas com tempo determinado (na maior parte das vezes 

insuficiente), professores sobrecarregados e cobrança por índices avaliativos acabam por 

promover um modelo de educação com base na transmissão e aquisição de conteúdos 

fragmentados, sem muita conexão com as práticas sociais. 

Essa situação tem sido criticada já há bastante tempo. Autores consagrados como 

Paulo Freire, Anísio Teixeira e John Dewey sempre foram muito críticos em relação à 

pedagogia da transmissão. Em um artigo escrito nos anos 1960, por exemplo, Anísio Teixeira 

já chamava a atenção para a necessidade de os professores romperem com a tradição do 

“antigo mestre-escola a repetir nas classes um saber já superado” (TEIXEIRA, 1963, p.147-

148) e se preparar para um novo tempo marcado pelo dinamismo das mudanças nas ciências e 

na tecnologia da comunicação. 

Sem dúvida, as aulas repetitivas que apenas transmitem um saber fossilizado, e que 

não priorizam a reconstrução desse saber ou construção de um novo saber, trazem como 

consequência uma posição passiva e alienada dos alunos na escola, em decorrência da total 

falta de sentido que essa atividade tem para ele.  No entanto, como aponta Charlot (2008), é 

preciso não confundir alguns termos. Na busca por modelos inovadores que ofereçam a 

solução para os problemas atuais da educação, muitos condenam o modelo de transmissão 

descrito por Teixeira, taxando-o de “tradicional”, o que para Charlot é uma injustiça, pois no 

método tradicional clássico, o aluno não tem uma posição passiva, pois se engaja em uma 

atividade intelectual posterior à demonstração do mestre. 

 

Acredita-se que é tradicional o professor que ministra aulas expositivas a 

alunos passivos. Na verdade, esse método não é tradicional, ele é um desvio 

ocorrido no século XX. A pedagogia tradicional solicita muito a atividade do 

aluno, que, no ensino primário, faz exercícios e, no ensino secundário, redige 

versões, temas, dissertações etc. A característica do método tradicional é 
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outra: o professor explica o conteúdo da aula e as regras da atividade e o 

aluno aplica o que lhe foi ensinado. Primeiro vêm o saber e as regras e, a 

seguir, a atividade do aluno. (CHARLOT, 2008, p.24) 

 

 

Esse desvio a que Charlot se refere tem relação com a prática da exposição de 

conteúdos pelo professor e a sua memorização pelos alunos que deles “prestam conta” em 

avaliações sem nenhuma conexão com o mundo real. Infelizmente, tal prática ainda é muito 

presente nas escolas brasileiras cuja cultura de aprender e ensinar - agravada pelas precárias 

condições da educação no país, que permitem que um professor seja responsável pela 

educação de um grande número de alunos - perpetua aquilo que Paulo Freire denominou de 

“educação bancária”.   

Tal concepção instrumental da educação tem reflexos nas atitudes e crenças de muitos 

alunos que, de um modo geral, quando demonstram interesse pela escola, esse é direcionado 

às notas que vão tirar e à preparação para entrar na faculdade ou para conseguir um emprego. 

Essa alienação do aluno com o conhecimento, muito comum dentro do ambiente escolar, é 

fruto da contradição entre o valor de uso e o valor de troca do conhecimento  (o diploma e a 

ascensão social). Ao criticar a atual situação das escolas no mundo, o educador português Rui 

Canário (2003) sugere que a escola deveria ser o local onde  

 

se desenvolva e estimule o gosto pelo acto intelectual de aprender, cuja 

importância decorrerá do seu valor de uso para "ler" e intervir no mundo e 

não dos benefícios materiais ou simbólicos que promete no futuro.
3
 

 

 

Uma análise mais atenta das ações mais comuns nas escolas brasileiras pode contribuir 

para a identificação do paradigma ao qual se filiam. Muitas dessas ações são evidenciadas no 

discurso de professores e alunos e revelam uma clara relação de posse com o conhecimento: 

dar aulas; dar nota; pegar a matéria; dominar o conteúdo; e  obter média para ser aprovado.  

As instâncias de aprendizagem pela participação são, no entanto, mais difíceis de 

serem percebidas dentro do ambiente escolar. Como explanado anteriormente, aprender, 

dentro desse paradigma, significa participar das práticas de uma comunidade e não apenas a 

obtenção de saberes isolados. Desse modo, o emprego de verbos como pertencer, participar, 

comunicar e praticar no discurso escolar poderia ser indicativo da presença desse paradigma. 

                                                             
3 Entrevista ao jornal Folha de São Paulo em 29/07/2003. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u504.shtml > 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u504.shtml
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Entretanto, na minha experiência pedagógica, não percebo uma presença muito frequente 

dessas ações no processo ensino-aprendizagem na escola, apesar de elas parecerem bem 

presentes nas relações sociais dentro dela. Por exemplo, ações como colaborar e pertencer - 

típicas do segundo paradigma - são perceptíveis nas interações sociais entre os alunos, quando 

esses se apoiam e se protegem mutuamente no processo de “sobrevivência no meio escolar”, 

como, por exemplo, quando precisam “driblar” as normas da escola ou quando se reúnem 

para estudar para as provas e fazer trabalhos em grupo. Pode-se dizer que, nesse sentido, eles 

formam uma verdadeira comunidade de práticas escolares. No entanto, poderia ser a escola 

uma comunidade de aprendizagem? Há espaço para a aprendizagem colaborativa e 

participativa na escola, mais compatível com a segunda metáfora?  

Acredito que a atual estrutura das escolas e do próprio sistema educacional 

(representada pela organização curricular,  organização do espaço físico e sistemas de 

avaliação) não contribui para a formação de uma comunidade que “pratique a aprendizagem” 

de forma integrada e colaborativa. Diante dessas condições, o ato de aprender se transforma 

em uma prática individual, fragmentada e competitiva.  

No entanto, a escola como espaço social de convivência pode proporcionar um 

aprendizado para os alunos que não está nos livros e nem no currículo oficial. Assim, a escola 

se transforma em uma experiência rica de aprendizados “não-oficiais” que são construídos 

pela interação e colaboração, reforçando a ideia de que estamos sempre aprendendo alguma 

coisa. Wenger  (1998, p.8) corrobora essa ideia ao sugerir que “mesmo quando falhamos em 

aprender aquilo que é esperado em determinadas situações, substituímos esse aprendizado por 

outro”. 

 

 

As duas metáforas e o ensino e aprendizagem de línguas 

Podemos perceber a presença dessas duas metáforas no ensino de línguas e na própria 

concepção do que seja uma língua. Alinhado com a metáfora da aquisição, o conceito de 

língua como um conjunto de estruturas e regras assimiláveis implicará em um ensino que 

enfatiza a aquisição de regras e vocabulário, em uma sequência arbitrária de amostras 

linguísticas sem muita relação com o uso real da língua. Por outro lado, se concebemos a 

língua como uma prática social, enfatizaremos seu aprendizado como a participação gradual 

nas interações dentro de uma comunidade discursiva. A evolução dos conhecimentos acerca 

da linguagem nos leva a crer que a metáfora da aprendizagem como participação parece mais 
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coerente com o ensino e aprendizagem não apenas de línguas adicionais, mas também de 

língua materna. 

 Em uma revisão sobre pesquisas a respeito de comunidades imaginadas, Kanno e 

Norton (2003) citam várias pesquisas atuais que contemplam o aprendizado de segunda língua 

como participação em uma comunidade de prática, dentro da perspectiva da Aprendizagem 

Situada. As autoras usam o conceito de comunidade imaginada de Anderson
4
 (1991) para 

sugerir que a motivação para aprender uma segunda língua tem origem no desejo de pertencer 

a uma comunidade que construímos na nossa imaginação. Esse desejo tem relação com a 

nossa identificação com aquela comunidade e é o que mobiliza nossa agência para esse tipo 

de aprendizado. Kanno e Norton (2003) relatam trabalhos de diferentes autores que 

demonstram que o investimento que as pessoas fazem nas comunidades imaginadas tem forte 

influência no seu engajamento com o aprendizado de segunda língua. Apesar de essas 

pesquisas terem sido feitas no contexto de aprendizado de segunda língua, elas podem 

contribuir para refletirmos sobre a relação que os aprendizes estabelecem com o aprendizado 

em contextos de língua estrangeira, como é o caso do ensino de inglês no Brasil. Estudos 

sobre comunidades imaginadas, identidade e sua relação com a língua estrangeira podem 

lançar luz sobre questões como motivação e agência para esse aprendizado.  

Apesar dos avanços na área de Linguística Aplicada, a maioria das escolas no Brasil, 

ainda tem privilegiado um ensino mais expositivo, baseado na transmissão de conteúdos, com 

foco na gramática e no vocabulário, como atesta Paiva:  

 

O ensino explícito da gramática sempre foi o carro chefe no ensino de 

línguas e pouca mudança pode ser observada, mesmo nos dias de hoje. Ou 

seja, muitas das experiências de ensino e aprendizagem privilegiam o estudo 

sobre a língua e a manipulação de estruturas sintáticas. A língua é vista 

apenas como um sistema de regras e não como um instrumento de 

comunicação. (PAIVA, 2005) 

 

 

Na maioria dos casos, essa modalidade de ensino parece ser muito mais uma 

necessidade imposta pelas condições precárias do contexto escolar do que uma opção 

metodológica: turmas numerosas, carga horária reduzida dentro da grade curricular, 

problemas na formação de professores etc.  

                                                             
4
 Anderson, B. (1991). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. 

ed.). London: Verso. 
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A busca por uma metodologia para o ensino de inglês na escola regular precisa estar 

pautada pela função social que essa disciplina desempenha na formação do aluno. Portanto, a 

adoção de metodologias exógenas a esse contexto pode desfigurar essa função, como nos 

mostram algumas tentativas fracassadas de implantação da abordagem comunicativa em 

contextos escolares (ASSIS-PETERSON, 2008, p.26). 

Uma alternativa a esse vácuo metodológico foi a introdução a partir da década de 1980 

da chamada abordagem instrumental com foco na leitura, que deu ao ensino de inglês nas 

escolas uma função social e educacional (ALMEIDA, 2012). Afinal, os alunos precisavam 

instrumentar-se para participar das trocas acadêmicas e dos avanços tecnológicos 

frequentemente publicados nesse idioma. Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Fundamental de 1998 (PCN) reforçavam o foco na leitura como uma habilidade 

viável para ser ensinada na escola regular.  

Embora tenha sido alvo de críticas e interpretações contraditórias (ALMEIDA, 2012), 

os PCNs tiveram papel fundamental na construção da identidade do ensino de inglês no 

Brasil, pois, além de assinalarem um objetivo social viável para esse segmento educacional, 

eles trouxeram para a escola os conhecimentos na área de Linguística  Aplicada, antes 

restritos à academia. Uma dessas contribuições foi a introdução da visão sociointeracional da 

linguagem e da aprendizagem. 

A atividade de leitura como prática social que enfoca o aprendizado da língua em 

situações reais de uso pode se constituir em uma alternativa à pedagogia da transmissão que 

ainda contamina as aulas de inglês em muitas escolas no Brasil. Porém, um trabalho de 

qualidade com leitura requer investimento tanto na formação dos professores quanto na 

melhora das suas condições de trabalho (turmas com número razoável de alunos e uma carga 

horária adequada, por exemplo). A falta desse investimento leva a um trabalho sem reflexão, e 

o retorno a práticas tradicionais de utilização do texto como pretexto para ensinar vocabulário 

e gramática.  

Por fim, a falta de entendimento sobre o objetivo da disciplina de língua inglesa no 

currículo escolar, aliada às condições insatisfatórias para a sua realização e à estrutura 

tradicional da escola regular, leva o professor de inglês a uma prática sem sentido e frustrante, 

que se reflete no ensino da língua como uma série de conteúdos fragmentados e dissociados 

do contexto social.  

Concordo com Sfard (1998) sobre o perigo de se guiar por apenas uma das metáforas 

de aprendizagem. No entanto, como dito anteriormente, pela própria natureza do seu objeto, o 
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paradigma da participação apresenta-se como uma via mais coerente para o ensino e 

aprendizagem de línguas.  

Contudo, a adoção de modelos mais participativos de aprendizagem na escola requer 

não apenas mudanças estruturais como organização curricular e espacial, mas também 

mudança na mentalidade dos educadores. Participar significa fazer parte de um todo. Como 

afirma Sfard (1998), a “metáfora da participação torna saliente a natureza dialética do 

aprendizado: o todo e as partes se influenciam e se informam.” Esse modelo implica 

questionar a tradição da assimetria da sala de aula tradicional e promover processos 

colaborativos de aprendizagem entre professor e alunos. Tal aprendizagem, além de 

colaborativa, pode se tornar também uma aprendizagem expansiva (Engeström, 1987), se, ao 

romper com a lógica da reprodução, privilegiar a construção conjunta de novos 

conhecimentos, como veremos na seção 3.2.  

Nesse modelo, professor e alunos poderiam ser vistos como membros de uma 

comunidade onde se pratica e expande a aprendizagem. Para uma melhor compreensão sobre 

esse novo paradigma, faz-se necessária alguma explicação sobre o conceito de comunidade de 

prática, objeto da próxima seção. 

 

 

3.1.2 As Comunidades de Prática e a Aprendizagem Situada  

 

Como vimos na seção anterior, a cultura da educação formal está assentada sobre a 

noção de que o aprendizado se realiza na mente individual, por meio da aquisição de 

conhecimentos pré-determinados. O aprendizado, sob essa ótica, é resultado de um processo 

de ensino que tem começo e fim definidos. 

Todavia, essa visão tem sido questionada por correntes que veem o aprendizado como 

um fenômeno fundamentalmente social, que não acontece apenas nas escolas, nos meios 

acadêmicos ou em situações de treinamento (WENGER, 1998). Para Wenger (ibidem, p. 8), 

apesar de o aprendizado ser uma constante na vida do ser humano, “as situações que têm 

como foco o aprendizado não são necessariamente aquelas em que mais se aprende”.  

O modelo de Aprendizagem Situada de Lave e Wenger (1991) concebe o aprendizado 

como “um aspecto integrante e inseparável da prática social” (LAVE & WENGER, 1991, 

p.31) e se realiza por meio da nossa participação nas várias  comunidades de prática a que 

pertencemos. Wenger (2006) define comunidade de prática (CP) como um conjunto de 
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pessoas que se engajam em um processo de aprendizado coletivo, dentro de um domínio 

compartilhado. Esse conceito é baseado em quatro premissas, de acordo com Wenger (1998, 

p. 4): 

 

1. Somos seres sociais e isso tem profundo impacto sobre como aprendemos. 

2. O conhecimento é a competência para participar de atividades empreendedoras, como, 

por exemplo, cantar, consertar máquinas, conviver, crescer, descobrir fatos científicos 

etc. 

3. Conhecer é participar da conquista dessas atividades, ou seja, um engajamento 

participativo no mundo.  

4. O aprendizado deve produzir sentidos, definido como nossa habilidade para 

experimentar  o mundo e engajarmo-nos com ele.  

 

O autor atenta para o fato de que nem toda comunidade pode ser considerada uma 

comunidade de prática e cita como exemplo o conceito de vizinhança, quando, mesmo 

compartilhando um local de moradia, seus membros não se engajam em uma práxis e, 

portanto, não produzem conhecimento. Comunidades de Prática também não devem ser 

confundidas com outros agrupamentos humanos, como redes e equipes temporárias de 

trabalho, por exemplo. Faz-se então necessário uma definição mais clara sobre o termo. 

Wenger (2006) cita três características básicas que evidenciam a existência de uma CP:  

 

1. Em relação à sua esfera de ação: as CPs têm uma identidade própria construída 

pela prática compartilhada dentro do seu domínio de interesse. Tornar-se membro 

significa assumir compromisso com esse domínio. 

 

2. Em relação à própria comunidade: para perseguir os objetivos dentro do seu 

domínio de interesse, os membros se engajam em atividades de aprendizagem 

compartilhadas. A colaboração e a troca de ideias e expertise são exemplos desse 

engajamento.  

 

3. Em relação à própria prática: o fato de compartilhar interesses comuns não 

caracteriza uma CP, mas uma comunidade de interesses. Para que uma 

comunidade seja realmente de prática, é necessário que os membros compartilhem 

essa prática através da colaboração e da construção de recursos que a viabilizam.  
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Outras características igualmente importantes e também mencionadas por Wenger 

(1998, p.125) são a presença de relacionamentos mútuos e sustentáveis (harmoniosos ou não); 

compartilhamento de uma cultura comum (modos de pensar, falar e de agir) e o 

reconhecimento das expertises de cada membro.  

As fronteiras e espaço de atuação de uma comunidade de prática são flexíveis, 

podendo ir além dos agrupamentos sociais pré-definidos como empresa, família ou instituição 

de ensino, por exemplo. Do mesmo modo, seu ciclo de vida também não é pré-determinado, 

ou seja, ela existirá enquanto seus membros estiverem envolvidos no objetivo comum que lhe 

deu origem.  

Diferentemente de outras organizações sociais, nas comunidades de prática a liderança 

pode ser distribuída ou concentrada em um grupo e é exercida formal ou informalmente por 

líderes reconhecidos pela sua expertise na área de atuação ou pela sua capacidade de 

organização e articulação dentro e fora da comunidade. Há, portanto, vários níveis de 

participação, que se iniciam de modo periférico até chegar a uma posição nuclear de 

liderança.  

Como vimos acima, toda comunidade de prática tem uma identidade. Ela é construída 

pela participação de seus membros, os quais também têm sua identidade individual construída 

pela comunidade, em um movimento dialético constante. Nosso engajamento em uma 

determinada comunidade nos oferece experiências que irão nos identificar como membros 

participantes, o que resulta na construção de traços identitários compatíveis com aquela 

comunidade.  

Participar de uma comunidade de prática implica um constante aprendizado e 

construção de identidades.  Segundo Wenger (1998, p.215), o aprendizado é uma experiência 

de identidade, pois transforma quem nós somos e o que podemos fazer. Nas palavras de 

Wenger, o aprendizado: 

 

[...] não é apenas uma acumulação de habilidades e de informação, mas um 

processo de tornar-se uma determinada pessoa ou, pelo contrário, de evitar 

tornar-se uma determinada pessoa. [...] É na formação da identidade que o 

aprendizado pode se transformar em uma fonte de sentido e de energia 

pessoal e social. (WENGER, 1998, p. 215) (tradução minha
5
) 

 

                                                             
5 No original: It is not just an accumulation of skills and information, but a process of becoming – to become a 
certain person […] It is in that formation of an identity that learning can become a source of meaningfulness 
and of personal and social energy. 
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Identidade aqui não é concebida como traços de personalidade já consolidados ou algo 

que se adquire em algum momento do nosso desenvolvimento, mas como uma negociação 

constante que ocorre durante toda a vida (WENGER, 1998, p.154). Estamos continuamente 

construindo nossas identidades nas nossas práticas sociais.   

Outro conceito importante para entendermos esse paradigma de aprendizagem, é o 

conceito de engajamento. Para Wenger (1998, p. 74), o engajamento é construído pelas ações 

conjuntas dos membros de uma comunidade de prática e é o que define o pertencimento de 

um indivíduo a ela.  

O que distingue a comunidade de prática de outros agregados sociais, portanto, é o 

engajamento mútuo de seus membros, o compartilhamento de um repertório comum e 

empreendimento conjunto em uma prática (WENGER, 1998, p. 72-85). Para Wenger 

(ibidem), a prática, conceito compatível com o de atividade proposto pela Teoria da Atividade 

Socio-histórico-cultural, só existe porque as pessoas se engajam em ações cujos significados 

são negociados entre os participantes dessa prática. Não há como pertencer a uma CP sem se 

engajar em suas práticas. Tal engajamento é essencial para a colaboração entre os membros, 

um dos elementos basilares para a formação de uma comunidade, como atesta Wenger (1998, 

p. 76): “é mais importante saber como dar e receber ajuda do que tentar saber tudo sozinho”. 

O conceito de comunidade de prática pode ser muito útil para ampliar nossa 

compreensão acerca da aprendizagem humana e para a reflexão sobre educação de um modo 

geral.   Ele tem inspirado novas modalidades de aprendizagem, especialmente no meio virtual, 

como o caso dos ambientes de aprendizagem colaborativos e participativos e as comunidades 

de aprendizagem online, que serão tratados na seção 3.3. 

Essa seção teve como objetivo suscitar uma reflexão acerca do modelo de 

aprendizagem que tem guiado nossa prática escolar e apontar caminhos alternativos, 

orientados por uma nova concepção de aprendizagem. 

 

 

 

3.2 A TEORIA DA ATIVIDADE SOCIO-HISTÓRICO-CULTURAL E A 

APRENDIZAGEM EXPANSIVA 

 

 

A introdução das novas tecnologias como elementos mediadores no processo ensino-

aprendizagem tem suscitado o interesse de pesquisadores que buscam compreender como essa 
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nova mediação tem afetado a educação, sobretudo pelo seu potencial de transformação. Leffa 

(2005b) aponta para a ausência de um referencial teórico que embase o aprendizado de 

línguas mediado pelo computador (CALL- Computer-assisted Language Learning). O autor 

considera que a perspectiva introduzida pela Teoria da Atividade Socio-histórico-cultural 

pode contribuir para a solução do problema da fragmentação das pesquisas relacionadas a essa 

área.  Sob essa perspectiva,  a tecnologia é analisada dentro do seu contexto de uso, ou seja, 

como parte de uma atividade sócio-historicamente situada.  

 Vários autores (LEFFA, 2005b; KAPTELININ & NARDI, 2006; KUUTTI, 1996; 

MURPHY & MANZANARES, 2008) reconhecem os benefícios da TASHC  como uma 

ferramenta conceitual para estudar as atividades humanas dentro de seu contexto social, 

através da análise da estrutura e dos processos dessas atividades. Kuutti (1996) recomenda 

inclusive que a atividade seja estudada na prática da vida real com pesquisadores como 

participantes ativos do processo. Tavares (2004) assinala o caráter holístico da TASHC, que 

permite a análise de uma “unidade supra-individual”, ou seja, a atividade enquanto prática 

social e coletiva.  

Apesar de poder ser empregada como uma ferramenta de descrição e análise de 

fenômenos sociais, a TASHC não é uma metodologia; ela é, na verdade, um arcabouço 

filosófico para estudar diferentes formas da práxis humana, vistas como processos de 

desenvolvimento tanto social quanto individual (JONASSEN & MURPHY, 1999). Um dos 

benefícios do emprego da TASHC nas pesquisas em educação é que, além de investigar a 

atividade educacional dentro do seu contexto evolutivo, ela engloba as perspectivas dos 

principais atores nela envolvidos, ou seja, professores e alunos. (MURPHY & 

MANZANARES, 2008, p.453) 

 

 

A Teoria da Atividade: raízes históricas 

 

Assim como a Teoria Sociocultural, a Teoria da Atividade tem sua origem na 

psicologia russa no início do século XX, tendo como expoentes Vygotsky, Leontiev e Luria, 

cujas ideias foram inspiradas pelo materialismo dialético de Marx. Para a filosofia marxista, a 

origem da consciência não se encontra no indivíduo, mas emerge da sua relação com a 

realidade, através das atividades nas quais ele se engaja. A partir das ideias de Marx, o foco 

dos estudos sobre a consciência humana foi direcionado da mente individual para os sistemas 

sociais da atividade humana (Leontiev, 1978, p. 10). Leontiev (1978) postulava que a 
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consciência é determinada pelo “estar no mundo”, por aquilo a que Marx referia como a “vida 

real das pessoas”
6
. Para Leontiev (1978, p.9), tal “vida” consistia de um sistema de sucessivas 

atividades. Os conceitos que compõem a Teoria da Atividade, fundamentais para o seu 

entendimento, foram sendo desenvolvidos a partir dos estudos de Vygotsky. Engeström 

(1987), representante na atual geração da TA, identificou três gerações na sua evolução.  

A primeira geração tem seu foco no conceito de mediação criado por Vygostky e na 

psicologia Histórico-cultural para a qual a mente humana é social por natureza. Para o autor, o 

ser humano, diferentemente dos outros seres vivos, não interage com seu meio de forma 

direta, mas mediado por ferramentas psicológicas e culturais que facilitam e aprimoram essa 

relação (figura 1). Vygotsky estabeleceu dois tipos de mediação nas atividades humanas: os 

artefatos culturais e os sistemas de signos. 

 

 

Figura 1:  Esquema da atividade mediada por artefatos 

 

A segunda geração tem como representante um discípulo de Vygotsky: Aleksey 

Leontiev. Leontiev ampliou o conceito de mediação proposto por Vygotsky ao apresentar o 

conceito de atividade coletiva. A distinção entre atividade coletiva e ação individual levou 

Leontiev a criar um modelo hierárquico para a atividade humana, compreendida em três 

níveis: atividade, ações e operações. Dessa forma, o nível mais alto na hierarquia é a própria 

atividade coletiva – que é sempre orientada a um objeto, o qual constitui seu verdadeiro 

motivo, geralmente representado por uma necessidade (Leontiev, 1978). O segundo nível 

hierárquico é constituído de ações conscientes realizadas com o propósito de atingir metas que 

irão contribuir para a realização do motivo que gerou a atividade. Uma atividade é composta 

                                                             
6 […] we postulate that conscious-ness is determined by being, which, in the words of Marx, is nothing else 
but the process of the actual life of people.  
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de várias ações. Tais ações quando repetidas regularmente são transformadas em operações 

automatizadas, após terem sido internalizadas em rotinas bem definidas. As operações são 

realizadas sem o mesmo nível de consciência que regem as ações. Como explica Engeström 

(2001), os sistemas de atividade se realizam e se reproduzem por meio da geração de ações e 

operações. Para Daniels (2003, p.118), a importância da segunda geração da Teoria da 

Atividade foi “ter colocado o foco nas inter-relações entre o sujeito individual e sua 

comunidade”. 

A terceira geração concebe a atividade  humana como um sistema orgânico interligado 

a outros sistemas e tem como um dos seus principais representantes o  pesquisador finlandês 

Yrjö Engeström.  O pesquisador integrou as ideias de Vygostsky e Leontiev e construiu uma 

nova representação da atividade como uma versão expandida do triângulo inicial de 

Vygotsky, onde inclui os elementos identificados por Leontiev (figura 2). Nessa versão, além 

do sujeito, do artefato mediador e do objeto no qual o sujeito atua, foram incluídas na base 

do triângulo: a comunidade da qual o sujeito faz parte, as regras culturais que regem essa 

comunidade e a divisão de trabalho na execução da atividade coletiva. 

 

 

Figura 2: Representação do sistema de atividade proposto por Engeström 

 

 

Os elementos do sistema de atividade  

 

Como afirmado anteriormente, a mediação entre sujeito e objeto não é realizada 

apenas pelos artefatos físicos e culturais ou por ferramentas psicológicas. Tal mediação ocorre 

também pelas regras determinadas pela comunidade em que o sujeito se situa (valores e 

práticas culturais, normas, leis, etc.) e pela divisão do trabalho coletivo entre os membros 
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dessa comunidade. Passamos a seguir a uma breve explanação de cada um dos elementos que 

compõem o sistema de atividade proposto por Engeström (1987).  

 

SUJEITO:  

Sujeitos são os agentes dentro do sistema de atividade que, motivados por um desejo 

ou necessidade, atuam sobre um objeto que os conduzirá a um resultado. A partir de Leontiev 

a visão do sujeito inclui o contexto social em que ele se encontra.  

 

OBJETO:  

A característica básica da atividade é ter um objeto, ou seja, não existe atividade 

destituída de um objeto.  Ele representa o propósito que motiva a atividade e indica o seu 

direcionamento. Nas palavras de Leontiev (1981, p.98): “é exatamente o objeto da atividade 

que lhe dá uma direção determinada”. Para Russel (2001), o objeto da atividade se refere à 

“matéria-prima” ou “espaço de problema” no qual a atividade é focada e que é transformado 

em um resultado com a ajuda de ferramentas. Engeström (2009b) também entende o  objeto 

como o foco da atividade,  ao sugerir que os objetos são   “focos de atenção, de motivação, 

esforço e significado”.  

Jonassen e Land (2000, p.107) definem objeto como “qualquer coisa que possa ser 

transformada pelos sujeitos do sistema de atividade” e oferecem exemplos de objetos físicos 

(uma casa sendo construída ou um programa de computador) e conceituais (uma teoria ou um 

modelo de atividade). 

Duas características importantes do objeto são: sua dinamicidade e sua relação 

dialética com o sujeito. Em outras palavras, ao atuar sobre o objeto, o sujeito o transforma e é 

também transformado por ele. 

 

INSTRUMENTO (FERRAMENTA MEDIADORA):  

A concepção de Vygotsky sobre mediação implica a existência de artefatos ou 

instrumentos que o sujeito utiliza para atuar sobre o objeto. O princípio aqui é de que toda 

atividade humana é necessariamente mediada. Por exemplo, para aprender, o ser humano tem 

criado instrumentos que auxiliam na apropriação do objeto da aprendizagem. A linguagem 

humana foi o primeiro desses instrumentos. Os instrumentos mediadores da atividade humana 

podem ser físicos: um martelo, um programa de computador etc., ou psicológicos, como a 

linguagem, por exemplo. 
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A relação do sujeito com os instrumentos mediadores da atividade também é de 

natureza dialética: o sujeito transforma o instrumento e é transformado por ele. Uma 

evidência desse fato é a influência que as tecnologias criadas pelo ser humano ao longo de sua 

história têm exercido sobre sua maneira de pensar e agir no mundo. Para Leffa (2005b), essa 

relação dialética entre o sujeito e os instrumentos mediadores tem profunda relação com a 

criação do conhecimento, pois, segundo o autor “aprendemos com as ferramentas que usamos 

e usamos esse conhecimento para produzir novas ferramentas, as quais, por sua vez, nos leva 

à aquisição de mais conhecimento”. Para Kuutti (1996), o uso de instrumentos possibilita o 

empoderamento do sujeito ao ampliar sua capacidade de atuação nas atividades das quais 

participa. Um exemplo disso é o uso de programas de computador para arquivamento de 

dados, o que aumenta a capacidade da memória humana. 

Por outro lado, os instrumentos inadequados ou insuficientes podem ser limitadores da 

atividade. Engeström (1991), em uma crítica ao sistema escolar tradicional, identificou como 

fatores impeditivos para que estudantes entendessem o fenômeno das fases da lua (objeto de 

uma atividade de aprendizagem), os conceitos equivocados que haviam aprendido na escola 

por meio do material didático. Nesse caso, o material didático se mostrou ineficaz na sua 

função de instrumento mediador da aprendizagem. Leffa (2005b) também cita como exemplo 

dessa limitação a situação de um aprendiz de língua estrangeira que, ao limitar seu 

aprendizado a um só instrumento mediador (material impresso, por exemplo), acaba por 

limitar também sua própria atividade, comprometendo assim o resultado dessa atividade. 

No entanto, a simples existência de instrumentos adequados ou até sofisticados não 

conduz o sujeito ao empoderamento citado por Kuutti (1996). A maneira como cada sujeito 

utiliza esses instrumentos também pode limitar ou ampliar suas ações dentro do sistema de 

atividade. Desse modo, a mesma atividade terá significados diferentes para os sujeitos 

dependendo da sua capacidade para empregar esses instrumentos. Heeman (2010), ao analisar 

a atuação de alunos universitários em um meio digital, chamou a atenção para o fato de que o 

uso do computador como instrumento mediador da aprendizagem pode “permitir que o sujeito 

desenvolva outras habilidades [...] mas, por outro lado, pode apresentar restrições ao sujeito 

que não souber dominá-lo, impedindo-o, por exemplo, de interagir com os colegas em uma 

sala de aula virtual”.  

 

COMUNIDADE:  

A atividade humana não ocorre em um vácuo histórico ou social. Tudo o que fazemos, 

pensamos ou aprendemos nos afeta mutuamente. Aprendemos em contato com os outros e 
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influenciamos os outros com nosso aprendizado e com nossas ações. Pode-se dizer que a ideia 

de comunidade no sistema de atividade é uma forma de representar o contexto sócio-

histórico-cultural macro em que o sujeito está situado, porém de maneira mais imediata, ou 

seja, a sua comunidade mais próxima, a qual influencia a atuação do sujeito através de suas 

próprias regras.  

 

DIVISÃO DE TRABALHO:  

Refere-se ao modo como a comunidade se organiza durante a realização da atividade e 

como são definidos os papeis entre os membros e suas responsabilidades. Essa divisão muitas 

vezes é implícita e em outras, mais claramente observável, como no caso da educação formal, 

onde cada ator (professor e aluno) tem seu papel previamente definido. No entanto, a adoção 

de novas ferramentas no processo ensino-aprendizagem (as novas tecnologias, por exemplo) 

pode interferir nessa organização, dissolvendo a hierarquia preconizada pela educação 

tradicional.  

 

REGRAS:  

Para Engeström (2009a), uma atividade coletiva só pode ser realizada quando o 

trabalho é dividido entre os membros de uma comunidade, onde cada um assume um papel 

dentro dela. Tal divisão de trabalho requer regras que regulam e sancionam as interações entre 

os membros da comunidade. Fazem parte dessas regras as convenções e normas culturais da 

comunidade onde a atividade se realiza, as práticas de trabalho ou mesmo os regulamentos e 

as leis. Elas podem ser explicitas (leis e normas vigentes) ou tácitas (valores, costumes, 

práticas aceitáveis etc.).  

 

MOTIVO: 

O motivo é a condição que precede a atividade. Toda atividade está ancorada em um 

motivo que define o seu próprio objeto. Segundo Leontiev (1977, p. 99), “a atividade não 

existe sem um motivo; uma atividade não-motivada não é uma atividade sem motivo, mas 

uma atividade com motivos ocultos”. Para o autor, o motivo pode ser material ou ideal, e pode 

estar presente na percepção real do sujeito ou apenas existir na sua imaginação.  

Leontiev (1978, p.62) associa o motivo à necessidade quando afirma que  “por trás de 

cada atividade há sempre uma necessidade a qual ela deve responder.” Porém, diferentemente 

dos animais, as necessidades humanas podem ser também culturais, sendo determinadas 

socialmente (LEONTIEV, 1978, p. 163). A atividade, segundo o mesmo autor, é 
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multimotivacional, ou seja, ela responde simultaneamente a dois ou mais motivos.  Leontiev 

(1978, p. 169-170) classifica dois tipos de motivos para a atividade: aqueles que ele denomina 

de motivos formadores de sentido, ou seja, os que dão à atividade um sentido pessoal e os 

motivos-estímulo, que são fatores estimuladores externos (positivos ou negativos). 

(LEONTIEV, 1978, p. 171) 

 

RESULTADO:  

Para Vygotsky (1998) “as pessoas usam as ferramentas para agir sobre o objeto e 

produzir algum resultado”, que pode coincidir ou não com aquilo que foi antecipado. Na 

Teoria da atividade, o objeto não pode ser confundido com o resultado, já que ele é o produto 

final, fruto da internalização do objeto pelo sujeito. Assim, o resultado de uma atividade de 

aprender não são os conteúdos estudados, mas as competências adquiridas através da 

assimilação desses conteúdos. Leontiev resume a evolução do sistema de atividade da 

seguinte maneira: 

 

Na vida real, nós temos que lidar com atividades específicas e concretas - cada 

uma delas satisfazendo uma necessidade definida do sujeito e orientada para o 

objeto dessa necessidade - que desaparecem como resultado da satisfação 

dessa necessidade e é reproduzida em diferentes condições e em relação ao 

objeto transformado. (Leontiev, 1978, p.6) 

 

 

A terceira geração, proposta por Engeström (1987), se caracteriza pela ênfase na 

interrelação que um sistema de atividade mantém com outros sistemas formando assim uma 

rede interdependente.  Em outras palavras, assim como as pessoas são sujeitos em várias 

atividades, elas também compartilham o objeto de uma determinada atividade com outros 

sujeitos. Para Carelli (2003), a grande preocupação da 3ª geração da TA é estabelecer uma 

rede de sistemas e analisá-la tanto internamente como nas interações e na interdependência 

entre esses sistemas. A figura 3 mostra a interface entre dois sistemas de atividade em que 

diferentes sujeitos compartilham o mesmo objeto. Cada um dos sujeitos confere ao objeto 

sentidos diferenciados (objeto 1 e 2), o que concorre para sua transformação em um novo 

objeto (objeto 3) (ENGESTRÖM, 2001). 
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Figura 3: Dois sistemas de atividade interagindo- Engeström 2001. 

 

 

 

Os princípios da Teoria da Atividade 

 

Engeström (2001; 2010) identificou cinco princípios que fundamentam a Teoria da 

Atividade na sua atual versão: 

 

1. O sistema de atividade coletivo, mediado por artefatos, orientado a um objeto e em 

rede com outros sistemas, deve ser visto como a unidade primária de análise dos 

fenômenos sociais. Como componentes constitutivos do sistema de atividade, as ações 

e operações também são vistas como unidade de análise, porém subordinadas à 

atividade de que fazem parte.  

   

2. Por ser um sistema coletivo, a atividade é construída pelos múltiplos pontos de vista, 

tradições e interesses dos seus participantes, que carregam para a atividade suas 

próprias histórias. Essa multiplicidade de vozes é geralmente fonte de problemas, mas  

também fonte de inovação, pois demandam ações de tradução e negociação. Essa 

pluralidade de vozes se expande ainda mais quando vários sistemas de atividade se 

interconectam. 

 

3. Os sistemas de atividade sofrem transformações ao longo do tempo. Seus problemas e 

seu potencial só podem ser compreendidos historicamente. Para ter uma compreensão 
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de um sistema de atividade, é necessário estudar sua própria história, por meio da 

análise da evolução do seu objeto e das ferramentas que o construíram.  

 

4. As contradições dentro dos sistemas de atividade devem ser vistas como fontes de 

mudança e desenvolvimento. Contradições são concebidas como tensões estruturais 

historicamente acumuladas dentro e entre os sistemas de atividade. Os conflitos, 

distúrbios e dilemas podem ser analisados como manifestações dessas tensões. De 

outra forma, a adoção de um novo elemento (um novo instrumento sob a forma de 

tecnologia, por exemplo), dentro do sistema de atividade pode desencadear 

contradições secundárias em consequência da colisão entre o novo elemento e os 

antigos elementos (divisão do trabalho e regras, por exemplo). Tais contradições 

podem levar a distúrbios e conflitos, mas também podem ser fontes de transformação 

da atividade.  

 

5. Os sistemas de atividade passam por ciclos relativamente longos de transformações 

expansivas, quando, à medida que as contradições de um sistema de atividade são 

agravadas, alguns participantes (individualmente ou coletivamente) começam a 

questionar esse sistema e desviar das normas estabelecidas. Desse modo, pode-se dizer 

que a transformação expansiva ocorre quando o objeto da atividade (assim como seu 

motivo) é reconceitualizado e expandido, alcançando possibilidades mais amplas do 

que aquelas realizadas na atividade na sua versão anterior.  

 

Esses princípios  são fundamentais para a compreensão da dinâmica da evolução da 

atividade humana vista como um ciclo de aprendizagem expansiva, uma teoria proposta por 

Engeström para essa nova geração da TASHC. Na próxima subseção, serão explanados os 

conceitos que embasam a Teoria da Aprendizagem Expansiva, suas origens epistemológicas e 

as etapas do ciclo de aprendizagem propostas por Engeström. 

 

3.2.1 A Teoria da Aprendizagem Expansiva de Engeström 

 

Como vimos no início deste capítulo (seção 3.1.1),  como alternativa à dicotomia entre 

a metáfora da Aquisição e a metáfora da Participação, Paavola e Hakkarainen (2004) sugerem 

uma 3ª metáfora: a metáfora da Criação do Conhecimento e citam como um possível caminho 
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a Teoria da Aprendizagem Expansiva, doravante AE. Essa teoria, desenvolvida por 

Engeström (1987),  pretende ser uma aplicação da Teoria da Atividade Socio-histórico-

cultural (TASHC), na sua  3ª geração. Como tal, ela foi construída com base nos estudos das 

gerações anteriores da Teoria da Atividade, como os de Vygotsky, Leontiev, Il’enkov e 

Davydov, além da contribuição de dois outros teóricos: Bakhtin e Bateson  (Engeström, 2010, 

p. 76).  

Entre as ideias que fundamentam a AE, cuja origem se encontra nas primeiras 

gerações da TASHC, estão: a noção de contradição de Il'enkov
7
 (1977; 1982); a noção de 

mediação e o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky (ZDP)
8
 

(VYGOTSKY, 1978); a distinção entre ação individual e atividade coletiva e o conceito de 

atividade orientada a um objeto, de Leontiev (1981); o método de aprendizagem da ascensão 

do abstrato para o concreto de Davydov
9
, além da metodologia de dupla estimulação

10
 de 

Vygostsky (1997). Por fim, o conceito de multivocalidade de Bakhtin
11

 (1982) completa a 

fundamentação da AE. Engeström (2010, p. 78) afirma que aplicar o conceito de 

multivocalidade na Teoria da Aprendizagem Expansiva significa incluir todas as vozes que 

fazem parte do sistema de atividade. 

Engeström (2010, p. 77-78) reconhece também que sua teoria foi inspirada  na teoria 

de Bateson (1972) sobre níveis de aprendizagem e admite que a AE tem semelhança com o 

nível III de aprendizagem de Bateson, especialmente no conceito de duplo vínculo, que na AE 

é reconceitualizado com base no conceito de contradição.  

Bateson (ibidem) distingue três níveis de aprendizagem: o primeiro nível refere-se ao 

aprendizado por condicionamento, como, por exemplo, aprender a dar a resposta correta em 

um determinado contexto; o segundo nível consiste da aquisição de regras e padrões de 

comportamento profundamente enraizados no contexto da atividade. No contexto escolar, 

                                                             
7 Il'enkov, E. V. (1977). Dialectical logic: Essays in its history and theory. Moscow: Progress.  
Il'enkov, E. V. (1982). The dialectics of the abstract and the concrete in Marx's 'Capital'. Moscow: Progress. 
8 Para Vygostsky, A ZDP é a distância entre o desenvolvimento real da criança (aquilo que ela é capaz de realizar 
sozinha) e o seu desenvolvimento potencial (aquilo que ela é capaz de realizar com a ajuda de um par mais 
competente).  
9 Davydov, V.V. (1990) Types of Generalization in Instruction: Logical and psychological problems in the 
structuring of school curricula. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. 
10

 Vygotsky, L. S. (1997). The history of the development of higher mental functions. In R. W. Rieber (Ed.), The 
collected works of L. S. Vygotsky. Vol. 4: The history 
of the development of higher mental functions. New York: Plenum 
11 Bakhtin, M.M. (1982) The Dialogic Imagination: Four essays by M.M. Bakhtin. Austin: University of Texas 
Press. 
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essas regras podem ser representadas pelo currículo oculto
12

, ou aquele aprendizado “não-

oficial” a que me referi na subseção 3.1.2. O terceiro nível sugerido por Bateson ocorre 

quando um indivíduo ou grupo questiona o sentido da situação e constrói uma alternativa 

como resposta a alguma contradição que tenha dado origem a tal questionamento. Nesse caso, 

a alternativa criada configura-se como a construção de um novo conhecimento. Segundo 

Engeström (ibidem), Bateson não elaborou uma teoria sobre esse terceiro nível de 

aprendizagem, o que foi realizado por aquele autor ao desenvolver a Teoria da Aprendizagem 

Expansiva.  

Engeström (2010, p. 74), ao comentar sobre as duas metáforas do aprendizado  

(Aquisição e Participação) sugeridas por Sfard (1998), conclui que ambas  compartilham o 

mesmo viés conservador de reprodução da cultura vigente, ou seja, nenhuma delas trata da 

transformação cultural ou da criação de conhecimento. O autor afirma que sua teoria não se 

encaixa em nenhuma delas, pois ela é regida pela sua própria metáfora: a expansão 

(ENGESTRÖM, ibidem).  A ideia central da Aprendizagem Expansiva se distingue das duas 

outras metáforas, já que implica em “aprender algo que ainda não existe”, ou seja, a criação 

de um novo conhecimento: um novo objeto ou novo conceito para as atividades existentes. 

Em outras palavras, a Aprendizagem Expansiva se caracteriza pela própria expansão do 

objeto, cujo potencial pode ser descoberto através de intervenções que ampliam a zona de 

desenvolvimento proximal do sistema de atividade (ENGESTRÖM, 2009b). 

Dentro da Teoria da Aprendizagem Expansiva, o desenvolvimento é entendido como 

transformações qualitativas, sendo motivado pela reconceitualização expansiva do objeto e do 

motivo da atividade (ENGESTRÖM, 2001, p.137). Esse processo de transformação da 

atividade, que envolve a formação de conceitos teóricos, é implementado nas ações 

cotidianas, nas inovações e nas mudanças de rumo das ações que compõem a atividade. 

(ENGESTRÖM, 2011, p.10).  Engeström (1999) faz três recomendações sobre como 

reconceitualizar a ideia de desenvolvimento: 

 

(1) Ao invés de apenas atingir o domínio, o desenvolvimento deve ser visto 

como uma rejeição parcial do antigo; (2) ao invés de aspirar apenas à 

transformação individual, o desenvolvimento deve ser visto como uma 

transformação coletiva; (3) ao invés de se configurar apenas como um 

                                                             
12 O currículo oculto compreende os valores e crenças transmitidos tacitamente por meio da relações sociais e 
das rotinas que caracterizam a experiência escolar. (Giroux, 1981, p.284) 
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movimento vertical, ele deve ser visto como um movimento horizontal que 

rompe fronteiras. (ENGESTRÖM 1999) (tradução minha)
 13

 

 

Como visto no início dessa seção, um dos princípios da TASHC propõe  que a 

atividade humana seja concebida como um sistema coletivo, mediado pela cultura e orientado 

a um objeto, constituindo-se assim como a unidade básica de análise dos fenômenos sociais 

humanos (ENGESTRÖM, 1999). Porém, como os sistemas de atividades estão sempre 

conectados a outros sistemas interdependentes, muitos estudos que empregam a Teoria da 

Aprendizagem Expansiva têm tomado como unidade de análise uma “constelação de dois ou 

mais sistemas de atividade que compartilhem um mesmo objeto” (ENGESTRÖM & 

SANNINO, 2010, p. 6). 

Os outros quatro princípios da TASHC são igualmente importantes dentro da Teoria 

da Aprendizagem Expansiva como a multivocalidade dos sistemas de atividade 

(multiplicidade de perspectivas dos sujeitos); a sua historicidade; a concepção das 

contradições como fonte de transformação e a possibilidade de transformações expansivas nos 

sistemas de atividade, em decorrência de contradições. 

Dentre esses, o princípio da contradição tem especial destaque em qualquer processo 

de transformação.  Contradições, como já foi dito, são tensões que se desenvolveram 

historicamente dentro da atividade. Porém, diferentemente do senso comum, elas não têm 

uma conotação negativa, uma vez que são consideradas como grande potencial para a 

mudança. Contradições são inerentes à atividade humana. Segundo Cole e Engeström (1993), 

o equilíbrio é a exceção dentro dos sistemas de atividade e “as tensões, os distúrbios e as 

inovações são a regra e a força motriz da transformação” (ENGESTRÖM & COLE, 1993, p. 

8). Todo sistema de atividade está em constante movimento de transformação decorrente das 

suas contradições internas. Portanto, identificar as contradições dentro de um sistema de 

atividade é o primeiro passo para intervir nessa transformação.  

As contradições internas dos sistemas de atividade têm relação como o princípio 

multivocalidade. Isso significa que, como diferentes atores compartilham o mesmo objeto,  a 

atividade humana é inerentemente contraditória. Cada ator, como produto e produtor de 

cultura, confere um significado diferente à atividade. Quanto maior a multiplicidade de 

                                                             
13

 No original: In a recent paper (Engeström, 1996b), I recommended the reconceptualization of development 
along three parallel lines: (1) instead of just benign achievement of mastery, development should be viewed as 
partially destructive rejection of the old; (2) instead of just individual transformation, development should be 
viewed as collective transformation; (3) instead of just vertical movement across levels, development should be 
viewed as horizontal movement across borders. 
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significados atribuídos a um mesmo objeto, maior o número de conflitos gerados pela tensão 

entre essas diferentes visões.  

Engeström (1987; 2010, p. 78) identificou quatro níveis de contradições na atividade 

humana: contradições primárias, secundárias, terciárias e quaternárias:  

 

 Contradição primária: representam a tensão entre o valor de troca e o valor de uso 

existente dentro de cada componente da atividade central. Por exemplo, o objeto 

“aprender” na escola tem seu valor de uso (a relação com o próprio conhecimento) e 

seu valor de troca (como esse conhecimento será usado para conseguir uma nota ou a 

inserção em uma faculdade ou no mercado de trabalho).  

 

 Contradição secundária: entre os componentes da atividade central. Essa contradição 

se torna evidente quanto um novo elemento é inserido no sistema. Por exemplo, 

quando uma nova tecnologia é inserida na educação formal como elemento mediador, 

interferindo na relação dos sujeitos com o objeto da aprendizagem ou na hierarquia da 

divisão do trabalho da atividade pedagógica.  

 

 Contradição terciária: quando o objeto/motivo de uma atividade entra em choque 

com o objeto/motivo de uma forma culturalmente mais avançada dessa atividade.  Por 

exemplo, a contradição entre o significado que o aluno atribui à atividade escolar e o 

significado que o professor atribui a essa mesma atividade. 

 

 

 Contradição quaternária: entre a atividade central e outros sistemas de atividades 

que a ela se relacionam. Por exemplo, a contradição entre a atividade aulas de inglês 

em uma determinada escola e as outras atividades que fazem parte da instituição 

escolar onde essa aula acontece.  

 

Todavia, apesar do seu grande potencial para desencadear mudanças, as contradições 

podem não resultar em transformação ou aprendizado. Para que uma transformação de fato 

ocorra, as contradições devem ser identificadas e trabalhadas pelos sujeitos, dentro da própria 

atividade (ENGESTROM, 2010, p. 77). Por essa razão, o processo de aprendizagem 

expansiva requer uma articulação e um engajamento dos sujeitos com as contradições do 

sistema (ENGESTRÖM, 2010, p. 77).  
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O processo de aprendizagem expansiva, entendido como um processo de “construção 

e resolução de contradições que evoluíram dentro do sistema”, foi idealizado como um ciclo 

composto por sete ações de aprendizagem (Engeström & Sannino, 2010, p.7): 

 

1. Questionamento da situação: representa o momento em que questionamos, 

criticamos e rejeitamos alguns aspectos da prática corrente. 

2. Análise da situação: envolve a busca de explicações ou das causas históricas das 

contradições, por meio da construção de uma representação das relações internas do 

sistema de atividade. 

3. Construção do modelo de uma nova solução: representa o momento em que 

construímos um modelo simplificado de uma nova ideia que possa oferecer a 

explicação ou a solução para a situação. 

4. Exame do modelo: representa o momento em administramos, operamos e 

experimentamos o modelo construído, para conhecer sua dinâmica, seu potencial e 

suas limitações. 

5. Implementação do modelo: envolve a aplicação prática do modelo, incluindo 

aperfeiçoamentos e a sua expansão conceitual. 

6. Reflexão e avaliação do processo: envolve a análise dos dados gerados no período e 

a reflexão sobre o modelo construído e implementado. 

7. Consolidação dos resultados: emergência de um novo modelo de atividade.  

 

 

O ciclo da Aprendizagem Expansiva pode ser representado pela figura 4. As setas que 

vão se alargando representam o escopo de cada uma das ações dentro do ciclo. Para 

Engeström (2010), um ciclo de aprendizagem começa quando um modelo de atividade 

relativamente estável começa a ser questionado, e termina quando um novo modelo se 

consolida e se mantém estável, até que seja questionado novamente, dando início a um novo 

ciclo.   
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Figura  4: Modelo do Ciclo de Aprendizagem expansiva ( Engeström & Sannino, 2010, p. 7) 

 

Engeström (1987) afirma que novas formas de atividade emergem como soluções para 

as contradições presentes nos estágios anteriores da atividade e podem ser consideradas como 

inovações ou “rupturas invisíveis”.  Engeström (ibidem) cita Ilyenkov (1982, p. 83-84) ao 

citar a importância dessas rupturas para o desenvolvimento humano:  

 

[…] todo novo aperfeiçoamento do trabalho, todo novo modo de ação 

humana, antes de se tornar aceito e reconhecido, emerge primeiramente 

como um desvio das normas previamente aceitas. Tendo emergido como 

uma exceção individual à regra do trabalho de uma ou várias pessoas, a nova 

forma  é então assimilada por outros e, com o tempo,  se torna uma norma 

universal. (Ilyenkov,1982, p. 83-84) (tradução minha)
14

 

 

 

 

De acordo com Engeström e Sannino (2010, p. 8), as transformações expansivas se 

manifestam primeiramente no objeto da atividade, o que acaba por afetar todos os 

componentes do sistema, e não apenas os sujeitos protagonistas da atividade.  

                                                             
14 Thus, any new improvement of labour, every new mode of man's action in production, before becoming generally 

accepted and recognised, first emerge as a certain deviation from previously accepted and codified norms. Having emerged 
as an individual exception from the rule in the labour of one or several men, the new form is then taken over by others, 

becoming in time a new universal norm. (Ilyenkov,1982, p. 83-84) 
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Os conceitos da Teoria da Atividade e da Aprendizagem Expansiva podem contribuir 

para uma reflexão sobre o ensino e aprendizado de Língua Estrangeira, pois fundamentam 

formas de intervenção que podem promover o desenvolvimento do ser humano por meio da 

atividade de aprendizagem (FERREIRA, 2012, p.66). Na opinião de Ferreira (ibidem), o 

modelo de Engeström também “auxilia o professor na medida em que lhe permite identificar 

conflitos e contradições na sala de aula e a interrelação dos vários elementos contextuais da 

sua prática pedagógica (comunidade, regras e DT)”. (FERREIRA, 2012, p.73) 

Como explicado no início dessa seção, a TASHC é uma ferramenta para descrever e 

compreender as práticas sociais. Como tal, ela será empregada neste trabalho para 

compreender a introdução da tecnologia na educação como um processo de expansão da 

atividade ensinar e aprender inglês, com foco no desenvolvimento humano e não na 

tecnologia em si. O modelo de ciclo de aprendizagem expansiva de Engeström será utilizado 

para descrever o processo de criação de um ambiente virtual de aprendizagem e sua 

implementação nas aulas de inglês, cuja descrição é objeto do capítulo 5. 

  

3.2.2 A questão do sujeito e a agência dentro dos sistemas de atividade  

 

A agência tem papel primordial na atividade humana, pois é através dela que o 

indivíduo age sobre o mundo. Vários autores (BILLET, 2006; EDWARDS & MACKENZIE, 

2008; ENGESTRÖM & SANNINO, 2010) reconhecem o papel da agência na transformação 

social. Para Cole (2002
15

, apud BILLET, 2006), é através da agência individual que os 

indivíduos empregam seu conhecimento sociohistoricamente construído para responder aos 

desafios que encontram.  

O conhecimento sobre a agência, concebida como a capacidade e disposição do sujeito 

para a ação, é crucial para as intervenções formativas
16

 (ENGESTRÖM & SANNINO, 2010). 

Nessa modalidade de pesquisa, a agência, além de instrumento para a mudança, também 

emerge como resultado do processo de transformação. Para Engeström (2009), a manifestação 

da agência implica testar e ir além dos limites daquilo que é esperado ou permitido, sendo, 

portanto o resultado mais importante da aprendizagem expansiva. 

                                                             
15 COLE, M. (2002, April). Building centers of strength in cultural historical research. Paper presented at the 
annual meeting of the American Education Research Association, New Orleans, LA. 
 
16 modelo de pesquisa participativa na qual os participantes, através de um ciclo de Aprendizagem Expansiva, 
constroem soluções e conceitos inovadores que podem ser empregados em outros contextos (Engeström, 
2011) – ver capítulo 4 deste trabalho. 
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Dentro da perspectiva da TASHC, a agência não é concebida como uma característica 

estática ou um traço da personalidade. Ela é uma construção das nossas trajetórias culturais e 

históricas que se concretiza por meio de nossas ações agênticas dentro da atividade, podendo 

ser individual ou coletiva. Portanto, a agência de um indivíduo só pode ser identificada pelas 

suas ações e não pelas suas qualidades ou características (van LIER, 2008). 

Van Lier (ibidem) considera muito difícil observar e analisar as ocorrências naturais 

de agência nos sujeitos, uma vez que ela ocorre em variados níveis. Para tal, faz-se necessário 

procurar indícios desses graus de agência dentro das atividades sociais, que podem ocorrer 

sob a forma de ações individualizadas ou colaborativas. Ao exercer sua agência de forma 

individual, os sujeitos contribuem para o desenvolvimento de sua autonomia pessoal.  Já a 

forma colaborativa de agência “integra as energias criativas e as capacidades simbólicas de 

um maior número de aprendizes” (van LIER, 2008). Em um sistema de atividade, as ações 

agênticas do sujeito orientadas para o objeto demonstram o grau de engajamento do sujeito 

com a atividade.  

Como uma força motriz das ações que compõem a atividade, a agência individual é 

influenciada pela posição do sujeito dentro do sistema de atividade e por fatores subjetivos. 

Essa ideia é ratificada por Leontiev (1977, p.10) quando afirma que  “a atividade dos 

indivíduos depende da sua posição social, das condições que lhe cabem e do acúmulo de 

fatores individuais e idiossincráticos”
17

.  

A posição do sujeito dentro de um sistema de atividade é determinada pela divisão do 

trabalho, que estabelece para os participantes diferentes níveis de atuação (DANIELS, 2011). 

Esses níveis de atuação podem restringir ou ampliar a agência dos sujeitos. Da mesma forma, 

a agência dos participantes da atividade também pode ser influenciada pelas condições 

operacionais da atividade. Assim, por exemplo, o tipo de ferramentas disponíveis para os 

sujeitos pode propiciar maior ou menor agência em relação ao objeto.  

No entanto, são os fatores mais intrínsecos ao sujeito que têm papel preponderante na 

mobilização da agência. Um desses fatores está relacionado com a intencionalidade. Como 

dito anteriormente, Leontiev (1981) afirma que, diferentemente da atividade dos animais toda 

atividade humana é intencional. Billet (2006) acredita que, embora essa intencionalidade 

possa ser constrangida pela posição do sujeito dentro das suas atividades, o indivíduo é capaz 

de iniciar e formular sua própria mudança e desenvolvimento. Para o autor, a cultura não é 

simplesmente reproduzida através de um processo determinista, mas é continuamente 

                                                             
17   The activity of individual people thus depends on their social position, the conditions that fall to their lot, 
and an accumulation of idiosyncratic, individual factors. 
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reconstruída em um complexo diálogo entre cada geração de indivíduos e a realidade social 

que encontram. A agência individual tem papel primordial nessa reconstrução, porém ela só é 

acionada se há uma intencionalidade no sujeito. A apropriação da cultura pelo sujeito ocorre, 

portanto, de maneira seletiva, ou seja, o sujeito só se apropria daquilo que lhe interessa. 

Em uma entrevista sobre o desempenho escolar dos alunos brasileiros, o educador 

franco-brasileiro Bernard Charlot
18

 coloca o desejo como elemento propulsor da criança em 

sua relação com o saber e sugere que o "direcionar-se para o saber" pressupõe uma 

mobilização interna, que é diferente de motivação, que, para Charlot, é externa. Interpreto 

essa mobilização interna como a coordenação de ações agênticas direcionadas à apropriação 

de um objeto, como o saber, por exemplo. Essas ações agênticas são a realização da 

intencionalidade do aluno em relação aos conteúdos da escola. Tal intencionalidade pode ter 

como origem um desejo ou uma necessidade e representa o verdadeiro motivo da atividade, 

que o sujeito constrói em sua mente como uma projeção da atividade com a qual se identifica. 

Leontiev (1981) não faz menção ao desejo quando afirma que a atividade sempre responde a 

uma necessidade definida do sujeito e é direcionada a um objeto dessa necessidade. Esse 

conceito, no entanto, é  acrescentado por Davydov (1999, apud LIBÂNEO, 2004), que 

acredita que o desejo deveria ser considerado como um elemento na estrutura da atividade, 

como o pensador  russo explica:  

 

[...] O termo desejo reproduz a verdadeira essência da questão: as emoções 

são inseparáveis de uma necessidade. [...] Em seus trabalhos, Leontiev 

afirma que as ações são conectadas às necessidades e motivos. Discordo 

desta tese. Ações, como formações integrais, podem ser conectadas somente 

baseadas em desejos. (DAVYDOV, 1999, apud LIBÂNEO, 2004, p.13)
19

 

 

 

Vejo o desejo e a necessidade como elementos constituintes do motivo da atividade, 

pois eles constituem a representação do objeto que o sujeito constrói mentalmente antes da 

sua concretização. O modo como entendo esse mecanismo que envolve agência e desejo 

poderia ser exemplificado pela seguinte situação: uma criança vê um grupo de crianças 

brincando de um jogo. Ela logo se identifica com a brincadeira e se imagina participando dela, 

o que aflora seu desejo de se juntar àquele grupo (motivo). Para fazer isso, ela mobiliza sua 

                                                             
18

   http://revistaescola.abril.com.br/formacao/bernard-charlot-ensinar-significado-mobilizar-alunos-
476454.shtml?page=0  
19 DAVIDOV, Vasili. A new approach to the interpretation of activity structure and content. In: CHAIKLIN, Seth, 
HEDEGAARD, Mariane, JENSEN, Uffe Jull (orgs.). Activity theory and social practice: cultural-historical 
approaches. Aarhus (Dinamarca): Aarthus University Press, p. 39-50. 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/bernard-charlot-ensinar-significado-mobilizar-alunos-476454.shtml?page=0
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/bernard-charlot-ensinar-significado-mobilizar-alunos-476454.shtml?page=0
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agência e através de ações como observar a brincadeira e pedir para participar, ela vai se 

apropriando do objeto que havia projetado na sua mente.  A figura 5 ilustra esse mecanismo. 

 

 

Figura 5:  Mecanismo de mobilização da agência 

 

Conhecer os mecanismos que envolvem a construção da agência e da intencionalidade 

dos alunos pode ser uma ferramenta útil para entender e intervir no desempenho dos alunos na 

escola. Compartilho o pensamento de Charlot (2010) de que o motor que mobiliza o ser 

humano para uma atividade intelectual legítima é o desejo. A questão que se coloca para a 

atividade de aprendizagem escolar é: como nasce esse desejo e se ele pode ser estimulado 

extrinsecamente. 

Muitos dos nossos desejos podem ser compreendidos como construtos culturais 

(LEFFA, 2009, p.119), relacionados às nossas experiências pessoais e ao sentido que 

conferimos às nossas atividades. Para a maioria dos alunos, o motivo para a atividade escolar 

ou está vinculado à aquisição de um diploma e consequentemente um lugar no mercado de 

trabalho no futuro (desejo construído e alimentado pela própria sociedade), ou aos vínculos 

afetivos promovidos pela convivência com seus pares (desejo mais premente). No caso desses 

alunos, aprender não parece figurar como motivo primordial para o aluno, já que não está 

relacionado ao seu desejo mais imediato.  

O professor, por sua vez, também orienta sua atividade profissional por um motivo, 

que também está relacionado a um desejo construído pelo valor de troca da atividade (receber 

um salário) ou mais relacionado ao seu valor de uso (ensinar). Muito frequentemente, os 

motivos do professor e do aluno para a atividade escolar não coincidem, o que evidencia uma 

contradição que emerge sob a forma de conflitos e distúrbios. 

Charlot (2012) vê a equação pedagógica da seguinte maneira:  

 

“aprender = atividade intelectual + sentido + prazer” 

 

 O autor (ibidem) ressalta a importância do sentido para o aprendizado do aluno, já que 

é ele que o mobiliza intelectualmente. Acredito que esse sentido esteja ligado ao desejo que 

move o sujeito para a atividade e ao prazer que faz com que ele nela permaneça. Assim, 
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quanto mais sentido o indivíduo conferir ao objeto (o aprendizado de uma língua estrangeira, 

por exemplo), mais frequentemente ele aciona sua agência para se relacionar com esse objeto. 

Apesar de reconhecer a existência de uma clara conexão entre agência e construção pessoal de 

sentido, Engeström (2013) admite que esse é um assunto que ainda carece de investigações 

mais profundas dentro da TASHC. 

Como parte inerente ao aprendizado, a atividade intelectual implica esforço e o esforço 

decorrente de uma atividade esvaziada de sentido se traduz em sofrimento. Por outro lado, 

quando seu aprendizado é movido por um desejo genuíno e não apenas um estímulo externo 

(valor de troca) em relação ao objeto, o esforço vincula-se ao prazer.  

Charlot (2008) afirma  que “Quem aprende é o aluno. Se não quiser, recusando-se a 

entrar na atividade intelectual, não aprenderá, seja qual for o método pedagógico da 

professora”, ideia que é compartilhada por Billet (2006), que enfatiza o papel da 

intencionalidade na atividade social. Em última análise, esse raciocínio parece esvaziar o 

debate sobre metodologias e abordagens mais apropriadas para o aprendizado. No entanto, a 

atitude do professor  (e consequentemente seus procedimentos) é  fundamental para auxiliar o 

aluno na significação ou ressignificação do objeto da atividade, fazendo assim a ponte entre 

objeto e desejo.  

Exemplos sobre como o sentido da atividade e o desejo podem influenciar 

negativamente a agência dos alunos para o aprendizado podem ser facilmente encontrados nas 

escolas, já que uma das queixas mais comuns entre professores atualmente é a falta de 

interesse dos alunos pelos estudos. Portanto, o reconhecimento do papel do desejo e da 

agência na atividade de aprender pode contribuir tanto para a pesquisa na área da educação 

quanto para a própria prática pedagógica. 

 

 

3.3  OUTRAS FORMAS DE APRENDER: OS AMBIENTES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM E AS COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM ONLINE 

 

O fenômeno da Web 2.0 tem proporcionado a disseminação da informação e criação 

do conhecimento jamais vistas. Vilaça (2011) elenca três  características básicas dessa nova 

versão da internet: 1) maior participação dos usuários na produção, no compartilhamento de 

informações; 2) maior interação entre os usuários e 3) o uso da web como plataforma. 

Mudamos de uma versão estática da internet, caracterizada pela transmissão,  recepção e 

consumo de informação, semelhante ao padrão das mídias da era pré-internet como o rádio, a 
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imprensa e a televisão, para um modelo dinâmico, interacional e colaborativo. De 

consumidores de conteúdo na versão da Web 1.0, os usuários passaram a também produzir e 

divulgar seu próprio conteúdo.  

Tais oportunidades têm provocado mudanças em nossa relação com o conhecimento e 

no nosso conceito de aprendizagem. Na área de ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras, por exemplo, os recursos da Web 2.0 abrem inúmeras possibilidades de 

aprendizagem e de uso real da língua através da interação com outros falantes, em diversas 

formas de comunicação. 

Com essas possibilidades, a escola como local oficial para a aquisição e construção de 

conhecimentos ganhou um aliado (ou concorrente, na visão de alguns). As novas tecnologias 

também deram impulso ao antigo modelo de ensino a distância, sobretudo devido às 

ferramentas de comunicação e interação hoje disponíveis. Assim, podemos aprender quase 

tudo em qualquer hora e local, ao mesmo tempo em que nos conectamos com pessoas que 

compartilham as mesmas aspirações cognitivas. Essa troca de saberes e de informação em 

forma de rede aumenta nosso “superávit cognitivo” ao possibilitar nossa participação em 

projetos coletivos de criação (SHIRKY, 2010) e produz uma nova cultura que Levy (1996) 

denomina de inteligência coletiva.  

Essa nova cultura rompe com a tradição do individualismo, comumente associado à 

sociedade industrial, pois privilegia a participação, o compartilhamento e a colaboração. 

Exemplos desse fenômeno são os projetos de criação coletivos e as comunidades de 

aprendizagem em rede. Jenkins (2009) denomina “cultura participativa” aquela em que uma 

parcela significativa da população participa da produção de bens culturais que vão desde 

enciclopédias até vídeos que são assistidos por milhões de pessoas em todo o mundo. O valor 

de troca do conhecimento parece então estar sendo substituído pelo seu real valor de uso. Isso 

nos leva a pensar que a aquisição de conhecimento como “bens de consumo” não parece ter 

muito eco nessa cultura de trocas e de participação.  

 

Comunidades virtuais de aprendizagem 

 

Uma consequência visível da cultura participativa é o crescente número de redes 

sociais online e comunidades virtuais. Esses dois fenômenos, que tiveram sua origem na Web 

2.0, não são exatamente iguais. Alencar & Carvalho (2009), por exemplo, definem rede social 

online como um grupo de pessoas reunidas na internet a partir de interesses semelhantes e por 

meio de ferramentas diversas. Já as comunidades virtuais são caracterizadas pelos laços fortes 
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de coesão entre os participantes, o que ocorre por meio da  colaboração e pelo 

comprometimento entre eles, como acontece nas comunidades de prática.  

Vários autores reconhecem como elementos básicos de uma comunidade virtual a 

colaboração entre os membros (BAUMAN, 2001; BIELACSYC & COLLINS, 1999; 

PALLOFF & PRATT, 2007); a confiança mútua entre eles (BAUMAN, 2001; MARCUSCHI, 

2002) e o compartilhamento de objetivos (BIELACSYC & COLLINS, 1999; PREECE, 2000; 

PALLOFF & PRATT, 2007). Dentre os objetivos compartilhados, encontra-se o desejo ou 

propósito de aprender algo, seja para seu proveito próprio ou para participar de alguma prática 

social. Quando uma comunidade é construída no meio digital, em torno de um objetivo de 

aprendizagem, ela é reconhecida como uma comunidade virtual de aprendizagem ou uma 

comunidade de aprendizagem online (CAO). 

Além dos itens acima, Bielacsyc & Collins (1999) apresentam outras características 

como essenciais para caracterizar uma comunidade virtual de aprendizagem:  

 

 diversidade de expertise entre os membros (os quais são valorizados por suas 

contribuições e pelo apoio dado para desenvolver o conhecimento da comunidade);  

 ênfase no processo de aprender como aprender e  

 a utilização de mecanismos para compartilhar a aprendizagem entre seus membros.  

 

 

Na educação à distância, esse tipo de comunidade tem um papel importante, pois 

funciona como uma espécie de suporte emocional para o aluno (BROWN, 2001; PALLOF & 

PRATT, 2007; ROVAI, 2002).  Para Rovai (2002),  a formação de comunidades é essencial 

para a continuidade nessa modalidade de aprendizagem, pois “a falta de atenção personalizada 

e o isolamento são causas frequentes de abandono nos cursos a distância”. Palloff e Pratt 

(2007, p.4) atribuem muito do sucesso dos cursos à distância à coesão proporcionada pelas 

comunidades construídas pelos participantes durante o curso. Tal coesão é resultado da prática 

conjunta e constante de membros profundamente engajados que constroem relações de 

aprendizagem que, muitas vezes, se estendem para além do período estabelecido oficialmente 

para o curso.  

Um dos elementos essenciais para a criação dessa coesão é o sentimento de 

“pertencimento” (BROWN, 2001; PALLOFF & PRATT, 2007; WELLMAN, 2001) que 

confere aos membros da comunidade uma identidade. Esse sentimento de pertencimento 

contribui para amenizar o isolamento geográfico e social muito comum no mundo 
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contemporâneo, pois, como reconhece Bauman (2001), atualmente as comunidades têm como 

referencial não mais a sua localização geográfica, mas as identidades e valores em torno dos 

quais elas se formam. 

As definições de comunidades virtuais apontadas acima parecem ter como base o 

próprio conceito de comunidade idealizado por Bauman (2001), como um lugar seguro, onde 

todos se entendem, se ajudam e há confiança mútua, além do conceito de comunidade de 

prática de Wenger (1998), que envolve o fazer coletivo que resulta do compartilhamento de 

um objetivo comum.  

Tavares (2003) classifica três tipos de comunidades de aprendizagem online (CAO) 

em contextos de aprendizagem de línguas: a) aquelas que ocorrem junto a cursos presenciais; 

b) os próprios cursos online baseados em comunidades de aprendizagem, e c) as comunidades 

virtuais informais, construídas para a aprendizagem contínua de línguas.  

Nas definições de comunidades de aprendizagem aqui reproduzidas podemos observar 

a presença de elementos comuns como: identidade construída pelos objetivos comuns e 

interesses comuns; sentimento de pertencimento; colaboração e compartilhamento de recursos 

e conhecimento, e confiança mútua, elementos que são conquistados e reforçados pela 

interação constante entre os membros e pelo tempo dedicado à comunidade.  

 

 

Os ambientes virtuais de aprendizagem dentro da cultura participativa 

 

Como dito anteriormente, o uso das novas tecnologias digitais na educação podem 

propiciar a emergência de um novo paradigma de aprendizagem que privilegia a colaboração, 

a interação e a participação.  

Muitos dos ambientes virtuais de aprendizagem (doravante, AVA) disponíveis 

atualmente proporcionam esse modelo de aprendizado por meio de ferramentas de  

colaboração para compartilhamento de recursos e ideias como blogs, wikis, e ferramentas de 

comunicação síncronas (chats) e assíncronas (e-mails, fóruns e listas de discussão). Porém, a 

simples presença dessas ferramentas não significa que o ambiente será participativo ou 

colaborativo, pois como afirmam Haguenauer et al. (2009), o que define se um AVA é 

colaborativo ou não é “a estratégia de aprendizagem adotada”. Desse modo, ambientes 

potencialmente colaborativos podem se transformar em ambientes meramente instrucionais 

quando concebidos dentro de um modelo de transmissão e recepção de informações.  
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No entanto, ambientes construídos sobre plataformas que oferecem uma maior 

variedade de ferramentas de comunicação, de colaboração e de interatividade podem propiciar 

aos alunos e professores uma experiência diferente daquela vivenciada na educação 

tradicional, o que certamente contribuirá para a emergência do novo paradigma.  

 Barab et al. (2001) reconhecem dois tipos de ambientes virtuais de aprendizagem: 

aqueles baseados em modelos de transmissão e os ambientes de aprendizagem participativa 

(Participatory Learning Environments – PLE). De acordo com os autores, o primeiro modelo, 

centrado no professor, pode causar inércia no conhecimento, diminuir o entusiasmo pelo 

aprendizado e limitar a criatividade, ao passo que o segundo modelo, por envolver a 

construção colaborativa do conhecimento, resulta em ambientes que estimulam a descoberta e 

a reflexão, e servem de suporte para os aprendizes desenvolverem práticas mais significativas. 

O segundo modelo está, portanto, mais alinhado com a concepção de aprendizagem situada e 

com a metáfora da participação, ao passo que o primeiro tem sua gênese na visão do 

aprendizado como aquisição de conhecimento. Os autores defendem o modelo de 

aprendizagem participativa ao afirmar que  

  

O aprendizado, dentro dessa perspectiva, não é a aquisição de fatos e 

habilidades, mas uma atividade que envolve a apropriação e a 

construção de práticas negociadas socialmente, do entendimento e dos 

significados, através da participação em uma trajetória experiencial. 

(BARAB et al.,2001, p. 49) (tradução minha) 

 

Entre as várias características dos ambientes participativos, podemos destacar: o 

aprendizado contextualizado; a colaboração e o engajamento dos aprendizes na investigação e 

na construção de conceitos e soluções, e a mudança no papel do professor. O professor nesses 

ambientes perde sua função centralizadora no processo de aprendizagem e passa a ser visto 

como um participante mais experiente na prática da comunidade, orientado e acompanhando 

os processos de aprendizagem.  

Tradicionalmente, os AVA são construídos sob plataformas de ensino online 

denominadas Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem
20

 que oferecem ferramentas de 

gestão, de publicação de conteúdo e de comunicação, além de um banco de dados para 

acompanhamento das atividades dos alunos (HAGUENAUER et al., 2009). Muitas dessas 

plataformas são gratuitas e têm sido amplamente usadas na educação no Brasil, como o 

Moodle e o TelEduc. Entretanto, outras ferramentas da Web podem ser utilizadas como 

                                                             
20 Do inglês: Learning Management Systems 
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AVAs, como as redes sociais e a realidade virtual, por exemplo. Independentemente da 

plataforma ou da ferramenta utilizada para a sua construção, um ambiente online para o 

aprendizado de línguas que se pretenda colaborativo deve estar fundamentado em teorias que 

concebam a aprendizagem como uma prática social construída nas interações humanas, como 

afirmam Paiva e Braga  (2011):  

 

A literatura sobre ensino online (SIVA, 2001; PALLOF e PRATT, 2002; 

PLANA, 2008; etc.) sempre ressalta como características positivas desse tipo 

de atividade educacional a interação e a colaboração, ou seja, o aprender 

com o outro. As teorias de aprendizagem que dão suporte aos cursos online 

são, também, teorias que privilegiam a interação, como por exemplo, a teoria 

da comunidade de prática, a teoria da cognição situada, a teoria da cognição 

distribuída, a perspectiva ecológica, a teoria da cognição socialmente 

compartilhada, e a teoria da atividade e a teoria construtivista. (PAIVA E 

BRAGA, 2011)  

 

 

Essa seção teve como objetivo discutir como as tecnologias digitais, empregadas na 

criação de ambientes colaborativos e comunidades virtuais, têm contribuído para a 

emergência de novos modelos de aprendizagem alinhados com a metáfora da aprendizagem 

pela Participação.  

 

 

 

 

 

  



61 
 

4 METODOLOGIA 
 

 

 

O presente trabalho consiste de uma pesquisa de caráter intervencionista cujo objetivo 

é o acompanhamento do desenvolvimento de um ciclo de aprendizagem provocado pela 

adoção de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como instrumento mediador das 

minhas aulas de inglês, que denominei de “Projeto aparecidanet”, em função do nome dado 

ao AVA adotado.  

A intenção era de que esse acompanhamento pudesse contribuir para a compreensão 

sobre como a interferência em um sistema de atividade relativamente estável provoca 

contradições que podem levar a transformações nesse sistema. Para tal, analisei 

qualitativamente os dados gerados por vários instrumentos de coleta de dados, como 

entrevistas, questionários e a observação participante.  

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo e participativo, inspirada no modelo de 

pesquisa denominado de Intervenção Formativa, desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em 

Atividade, Desenvolvimento e Aprendizagem (CRADLE, em inglês) da Universidade de 

Helsinki na Finlândia
21

, onde recebe o nome de Laboratório de Mudança (Change 

Laboratory). 

O tipo de intervenção formativa  que realizei dentro das minhas próprias aulas durante 

um período de 5 anos  abrangeu todas as minhas turmas desse período.  Tal intervenção 

desencadeou um ciclo de aprendizagem expansiva que será descrito no capítulo 5, no qual 

também são descritos o contexto e os participantes da pesquisa. Durante essa intervenção 

surgiu a necessidade de uma investigação mais profunda sobre questões subjetivas, como a 

manifestação da agência dos alunos em relação ao projeto de adoção do AVA.  

O presente capítulo faz a explanação sobre o modelo de pesquisa de intervenção 

formativa e sobre os instrumentos e procedimentos adotados. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
21 http://www.helsinki.fi/cradle/Change%20laboratory.html 
 

http://www.helsinki.fi/cradle/Change%20laboratory.html
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4.1 A PESQUISA DE INTERVENÇÃO FORMATIVA  

 

 

 

Como dito anteriormente, a Teoria da Atividade não é uma metodologia de pesquisa, 

mas um arcabouço conceitual para análise da atividade humana, ou nas palavras de 

Engeström (1999): “uma estrutura teórica filosófica e interdisciplinar para estudar aspectos 

sociais e individuais do comportamento”. Desse modo, faz-se necessário uma metodologia de 

pesquisa que permita compreender a estrutura e a evolução dos sistemas de atividade humana 

no seu contexto social, cultural e histórico. 

Para Engeström e Sannino (2010), há uma crescente demanda não apenas na área da 

educação, mas em várias outras, por “ferramentas de apoio para resolver conflitos e promover 

o seu desenvolvimento”.  Essa demanda levou à criação de uma metodologia para a 

investigação dos processos de aprendizagem expansiva, a partir dos conceitos da TASHC:  a 

intervenção formativa.  

A intervenção formativa (doravante, IF) é um modelo de pesquisa participativa na qual 

os sujeitos, através de um ciclo de Aprendizagem Expansiva, constroem soluções e conceitos 

inovadores que podem ser aplicados em outros contextos, ao mesmo tempo em que constroem 

e expandem sua agência (ENGESTRÖM, 2011; ENGESTRÖM et al, 2014). Para Penuel 

(2014), a intervenção formativa é uma forma de organizar o desenvolvimento com o propósito 

de estudá-lo.  Nesse tipo de investigação, os pesquisadores e os participantes se engajam em 

projetos onde o desenho e a implementação da pesquisa estão intimamente conectados 

(PENUEL, 2014, p.97). 

O trabalho das equipes do centro de pesquisa CRADLE envolve o emprego da 

intervenção formativa em várias áreas, como: empresas, agências governamentais e 

instituições de ensino. Segundo Virkkunen (2006, p.44), esse trabalho tem como objetivo 

apoiar o processo de formação coletiva de conceitos e da agência colaborativa para a 

transformação dos sistemas de atividade.  

Como um método de pesquisa pautado nos conceitos da TASHC e da Aprendizagem 

Expansiva, a IF segue os princípios conceituais dessas duas teorias, como por exemplo:  

 

1. O sistema de atividade como unidade de análise: o objeto da reflexão e intervenção 

deve ser o sistema de atividade coletiva no seu contexto sócio, histórico e cultural, e não 

as ações individuais, que deverão ser analisadas como componente desse sistema.  
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2. As contradições como fonte de mudança e desenvolvimento: As contradições, como 

forças motrizes para a transformação dos sistemas de atividade, devem ser identificadas e 

analisadas em sua evolução histórica dentro dos sistemas de atividade.  

 

3. A reconceitualização do objeto da atividade (a formação de um novo conceito para a 

atividade): Os processos de aprendizagem expansiva levam à expansão e formação de 

novos objetos e a um novo modelo para a atividade. Segundo Engeström (2011, p. 612),  

esse processo pode ser entendido como um movimento do abstrato para o concreto, pois 

envolve  a formação de um conceito teórico da nova atividade através da identificação da 

“célula inicial” que dá origem a essa nova atividade até suas manifestações concretas. 

Desse modo, na intervenção formativa, é necessário que o pesquisador identifique e 

acompanhe todos os estágios da construção desse novo conceito, desde a sua forma mais 

embrionária até sua estabilização.  

 

 

A IF tem sua origem nos métodos de dois expoentes da psicologia russa que deu 

origem à TASHC: o método da dupla estimulação de Vygotsky e o método da criação de 

conceitos do abstrato para o concreto de Davydov (ENGESTRÖM & SANNINO, 2010; 

ENGESTRÖM, 2011: ENGESTRÖM et al. 2014). Desse modo, além dos três princípios 

conceituais citados acima, as IF se orientam pelos pressupostos desses dois métodos, aos 

quais foi acrescentado outro princípio: o da agência transformativa (ENGESTRÖM et al, 

2014). 

 

 

4.1.1 O método da dupla estimulação de Vygotsky 

 

O método da dupla estimulação de Vygotsky consiste de uma situação experimental 

onde pesquisadores investigam como os seres humanos, através da sua agência, apropriam-se 

de ferramentas que os auxiliam na resolução de problemas e consequentemente, desenvolvem 

suas funções mentais superiores. Engeström e Sannino (2010) explicam esse método da 

seguinte maneira: 
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Ao invés de meramente oferecer ao sujeito uma tarefa para resolver, 

Vygotsky lhe oferecia uma atividade desafiadora (primeiro estímulo) e um 

artefato externo “neutro” ou ambíguo (segundo estímulo) ao qual o sujeito 

pudesse atribuir um significado e assim transformá-lo em um novo elemento 

mediador para ampliar sua ação e assim, reconfigurar a tarefa. 

(ENGESTRÖM & SANNINO, 2010, p. 5) (tradução minha)
22

 
 

 

Para Vygotsky (1987), o primeiro estímulo cumpre a função do objeto ao qual a 

atividade do sujeito é direcionada e o segundo estímulo funciona como símbolos que facilitam 

a organização dessa atividade. Penuel (2014, p. 102) exemplifica esses conceitos afirmando 

que nas atividades cotidianas, o primeiro estímulo pode ser uma situação experimentada como 

desafiadora ou que apresenta obstáculos ao acompanhamento de um dado objeto. Já o 

segundo estímulo envolve a introdução de ferramentas que podem ser apropriadas para a 

superação do desafio. Tal introdução alavanca um processo de desenvolvimento ou um ciclo 

de aprendizagem expansiva, que pode ser observado no seu desenrolar. Na pesquisa de 

intervenção formativa, a introdução do segundo estímulo na situação investigada provoca uma 

ação nos participantes, que deve ser analisada pelo pesquisador como parte do processo de 

construção do novo conceito. 

Nas intervenções formativas realizadas pelo centro de pesquisa de Helsinki, o primeiro 

estímulo consiste de uma análise profunda do problema, realizada conjuntamente por todos os 

participantes (ou seus representantes) e os pesquisadores. Durante essas sessões de análise da 

situação, são investigadas as contradições que subjazem aos conflitos percebidos pelos atores. 

O segundo estímulo consiste na introdução pelos pesquisadores de uma ferramenta conceitual, 

geralmente o modelo triangular do sistema de atividade, que será utilizado pelos participantes 

para análise da situação e a construção de um modelo de solução.  

 

 

4.1.2  O método da criação de conceitos do abstrato para o concreto de Davydov 

 

O método de Davydov (1990) consiste em capturar a essência de um objeto ao 

identificar e reproduzir teoricamente a lógica do seu desenvolvimento e de sua formação 

histórica através da emergência e resolução das suas contradições internas. Engeström & 

                                                             
22 Instead of merely giving the subject a task to solve, Vygotsky gave the subject both a demanding task (first 
stimulus) and a ‘neutral’ or ambiguous external artefact (second stimulus) the subject could fill with meaning 
and turn into a new mediating sign that would enhance his or her actions and potentially lead to reframing of 
the task. 
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Sannino (2010, p. 5) explicam que, inicialmente, um novo conceito teórico é  produzido sob a 

forma de uma ideia abstrata simplificada, “uma célula germinal”. Essa abstração é pouco a 

pouco transformada, levando à concretização de um novo objeto, que pode ser uma nova 

prática ou conceito, caracterizando assim a verdadeira criação do conhecimento.  

Tal método conduz não apenas à criação de um novo tipo de conceito teórico, mas 

também à construção da consciência e do pensamento teórico, cujo processo requer o 

emprego de funções cognitivas superiores, como a reflexão, a análise e o planejamento 

(ENGESTRÖM, 1991, p. 250). 

As ideias de Davydov sobre a aprendizagem sugerem que essa atividade deve 

promover a construção do pensamento dialético e a formação de conceitos teóricos pelos 

alunos, por meio do ensino dos “conceitos nucleares”
23

 das disciplinas curriculares, vistos 

como “ferramentas cognitivas poderosas que transcendem as fronteiras da educação formal” 

(ENGESTRÖM, 1991, p. 243). 

 Ascender do abstrato para o concreto em um sistema de atividade implica na 

reconstrução da gênese desse sistema, através da identificação e resolução das suas 

contradições e da construção de um novo modelo embrionário que se concretiza e se 

desenvolve pela ação agêntica dos sujeitos (VIRKUNNEN, 2012). 

 

 

4.1.3  A agência transformativa 

 

Um dos princípios orientadores da intervenção formativa é possibilitar a emergência e 

a expansão da agência dos sujeitos. Pelo seu caráter participativo, a intervenção formativa 

permite que os sujeitos envolvidos sejam responsáveis pela construção e implementação dos 

modelos de solução e assim possam construir um novo conceito para o objeto da atividade. 

Engeström e Sannino (2010) explicam esse princípio: 

 

A formação de um objeto expandido e consequentemente o novo modelo da 

atividade requer e faz emergir a agência coletiva e distribuída, ao questionar 

e romper com as limitações da atividade existente [...]. Em outras palavras, o 

objetivo da aprendizagem expansiva consiste de um tripé: criação de um 

modelo expandido da atividade, o conceito teórico correspondente a esse 

novo modelo e um novo tipo de agência. (ENGESTRÖM E SANNINO, 

2010, p.7). (tradução minha)
24

 

                                                             
23 Tradução sugerida para kernel concepts. 
24 No original: The formation of an expanded object and corresponding new pattern of activity requires and 
brings about collective and distributed agency, questioning and breaking away from the constraints of the 
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A agência é, portanto, peça fundamental no processo de aprendizagem expansiva. 

Liberali e Fuga (2012, p. 138), por exemplo, afirmam que é por meio da sua agência que os 

participantes testam seus limites e vão além para criar a transformação expansiva. Não por 

acaso, o método da dupla estimulação do sujeito, proposto por Vygotsky, está assentado na 

noção de agência do sujeito, ou seja, na sua capacidade de criar e empregar ferramentas que 

não apenas ampliam sua ação, mas também estruturam o sistema de atividade e auxiliam na 

tomada de decisões.  

Porém, diferentemente do conceito que perspectivas individualistas possam atribuir à 

agência, dentro da TASHC ela é concebida como elemento transformador da atividade 

humana coletiva. Virkkunen (2006, p. 43) diferencia a agência individual desse tipo de 

agência: 

 

A agência individual pode ser entendida como uma ruptura em relação a 

um tipo de ação existente e a tomada de iniciativa para transformá-la 

(Engeström, 2005). Quando um grupo de pessoas faz isso e busca 

colaborativamente uma nova forma de atividade produtiva na qual se 

engajam, podemos chamá-la de agência transformativa compartilhada 

(VIRKKUNEN, 2006, p. 43). (tradução minha)
25

 

 
 

Uma das características desse tipo de agência é que ela se origina na identificação e no 

exame das contradições, conflitos e distúrbios dentro dos sistemas de atividade humana, 

conduzindo a esforços coletivos para transformações profundas nesses sistemas. Dessa forma, 

como um fenômeno emergente e evolutivo, a agência transformativa vai além das ações do 

“aqui e agora” (ENGESTRÖM et al, 2014, p.124). 

A agência se manifesta de diferentes maneiras dentro das várias etapas do ciclo 

expansivo. Assim, alguns tipos de manifestação da agência transformativa têm sido 

identificados por meio das pesquisas do Laboratório de Mudança da Universidade de Helsinki 

(ENGESTRÖM et al, 2014, p. 125): 

                                                                                                                                                                                              
existing activity and embarking on a journey across the uncharted terrain of the zone of proximal development 
(Engeström, 1996, 2005). In other words, the ‘what’ of expansive learning consists of a triplet: expanded 
pattern of activity, corresponding theoretical concept, and new type of agency. 
 
25 No original: Individual agency can be understood as the breaking away from a given frame of action and the 
taking of initiatives to transform it (Engeström, 2005a). When a group of people does this and 
search collaboratively for a new form for the productive activity in which they are engaged we could 
speak of shared transformative agency.  
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1. Resistir  à mudança proposta 

2. Criticar a atividade corrente ou a organização 

3. Analisar novas possibilidades e potenciais na atividade 

4. Mentalizar novos modelos ou padrões para a atividade 

5. Comprometer-se a realizar ações concretas para mudar a atividade 

6. Realizar ações concretas para mudar a realidade 

 

 

Para Engeström et al (2014, p. 125), essas expressões de agência evoluem com o 

tempo e podem aparecer de forma combinada, caracterizando assim um processo de 

aprendizagem expansiva da própria agência.  

De acordo com Virkkunen e Ahonen (2011), as pesquisas de intervenção formativa 

têm como propósito estimular processos transformativos em larga escala ao envolver todos os 

atores relevantes, em um “diálogo e esforço coordenado para a mudança”. Entretanto, como 

afirma Ilyenkov, as transformações coletivas têm sua origem em soluções inovadoras 

individuais.  

 

Na realidade, é comum que um fenômeno que posteriormente tenha se 

tornado universal tenha emergido de um fenômeno específico particular e 

individual, como uma exceção à regra. Ele não pode emergir de outra forma. 

De outro modo, a história teria se desenvolvido de uma maneira um tanto 

quanto misteriosa. Portanto, todo novo avanço no trabalho, toda nova forma 

de produção, antes de se tornar aceita e reconhecida, emerge de um certo 

desvio das normas e regras previamente aceitas. Tendo emergido como 

exceção individual à regra do trabalho de um ou vários indivíduos, a nova 

forma é então adotada pelos outros indivíduos, tornando-se uma nova regra 

universal. (ILYENKOV, 1982, pp. 83-4) (tradução minha)
26

 

 

 

 

 

                                                             
26 No original:  In reality it always happens that a phenomenon which later becomes universal originally 
emerges as an individual, particular, specific phenomenon, as an exception from the rule. It cannot 
actually emerge in another way. Otherwise history would have a rather mysterious form. Thus, 
any new improvement of labour, every new mode of man’s action in production, before becoming 
generally accepted and recognised, first emerges as a certain deviation from previously accepted 
and codified norms. Having emerged as an individual exception from the rule in the labour of one 
or several men, the new form is then taken over by others, becoming in time a new universal norm. (Ilyenkov, 
1982, pp. 83-4) 
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4.1.4 Comparação com outras metodologias de pesquisas em educação  

 

Engeström e seus colaboradores (ENGESTRÖM & SANNINO, 2010; ENGESTRÖM, 

2011; ENGESTRÖM et al, 2014) têm criticado o caráter impositivo de algumas pesquisas 

intervencionistas na área da educação, sobretudo aquelas conhecidas como “design 

experiments”, atualmente desenvolvidas nos EUA. Tais pesquisas têm como foco a 

implementação de metas educacionais desenvolvidas por pesquisadores da área nas 

instituições escolares, com o propósito de melhorar seus resultados, porém, sem espaço para a 

participação dos principais atores envolvidos no processo, ou seja, professores e alunos. O 

autor afirma que esse tipo de pesquisa compartilha o mesmo modelo linear das pesquisas 

experimentais, como o controle de variáveis e o foco nos resultados e não nos processos. 

Engeström (2011, p. 606) aponta quatro diferenças básicas entre a intervenção formativa e as 

pesquisas de intervenção lineares do tipo “design experiments”, em relação aos seus objetivos, 

a posição dos participantes, aos resultados e ao papel do pesquisador: 

 

1. Nas pesquisas de intervenção lineares, os conteúdos e os objetivos da intervenção são 

determinados previamente pelos pesquisadores.  Já na IF, os participantes, ao 

trabalharem na resolução de um conflito ou distúrbio, constroem um conceito 

inteiramente novo para a atividade, cujo conteúdo não pode ser previsto pelos 

pesquisadores no início da pesquisa.  

 

2. Nas pesquisas de intervenção lineares, espera-se que os participantes (geralmente 

professores e alunos) executem seus papeis na pesquisa sem resistência. Assim, as 

dificuldades de execução, interpretadas como pontos fracos no desenho da pesquisa,  

são resolvidas pela correção do próprio desenho. Nas intervenções formativas, o curso 

e o conteúdo da pesquisa estão sujeitos à negociação com os participantes, que se 

tornam agentes da mudança. 

 

3. Com relação aos resultados, no primeiro tipo de pesquisa, o modelo de solução 

encontrada  para o problema deve ter a capacidade de ser replicado em outros 

ambientes. Na IF, o objetivo é que os novos conceitos gerados possam ser usados em 

outros ambientes como suporte para a construção de modelos de solução apropriados 

para cada contexto. 
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4. Com relação ao papel do pesquisador, nas intervenções lineares o pesquisador tem 

como objetivo o controle das variáveis, ao passo que nas intervenções formativas, ele 

busca provocar e sustentar um processo de transformação formativa cujos atores são 

os participantes da pesquisa.  

 

 

Como dito anteriormente neste capítulo, o centro de pesquisa da Universidade de 

Helsinki (CRADLE) emprega o método da intervenção formativa em várias áreas, incluindo a 

educação. No entanto, de acordo com Engeström et al. (2014,  p. 125), as intervenções 

formativas, realizadas nas escolas, de um modo geral, têm tido como participantes apenas os 

professores. Os autores (ibidem) questionam essa limitação e apontam para a necessidade de 

intervenções formativas nas quais crianças e adolescentes possam ser o centro de 

transformações expansivas por meio de sua  própria agência.  

Como um tipo de pesquisa intervencionista e participativa, a intervenção formativa 

tem muitos pontos em comum com a pesquisa-ação participante, pois ambas: 

 

 compartilham o pressuposto de que o conhecimento emerge da prática 

 não são metodologias prescritivas, mas reflexivas 

 atribuem papeis simétricos a participantes e pesquisador, os quais negociam os 

significados e procedimentos da pesquisa 

 têm caráter colaborativo  

 objetivam a transformação social, por meio da solução de um problema 

 

No entanto, a intervenção formativa vai além da solução do problema gerador da 

pesquisa, pois promove a criação de novos conceitos e de uma nova atividade por meio da 

investigação e resolução das suas contradições históricas. Na opinião de Engeström, citado 

por Somekh e Nissen (2011, p.93), a pesquisa-ação não é um método coerente e “certamente 

não é um substituto viável para uma metodologia genuinamente construída sobre os princípios 

da Teoria da Atividade”. Para o autor, uma intervenção que se limita às transformações das 

ações e que ignora as dinâmicas da atividade pode ser tecnicamente eficaz no curto prazo, 

mas não tem influência duradoura na formação dos sujeitos (Engeström, 2011). Lawler (2008) 

também concorda com Engeström que a pesquisa-ação não é um método coerente. Porém, 

para esse autor, a pesquisa-ação, devido aos seus pressupostos de transformação e 
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envolvimento dos participantes, pode ser considerada como uma abordagem ou atitude 

metodológica em relação à pesquisa. 

O ciclo expansivo da aprendizagem, apresentando na seção 3.2.1, apresenta muitas 

semelhanças com o ciclo proposto por Lewin para a pesquisa-ação: a) planejamento; b) ação; 

c) observação e d) reflexão e avaliação (BARBIER, 2004; CARR & KEMMINS, 2004). 

Porém, o ciclo de Engeström, além de mais elaborado, prevê que seus resultados tenham 

implicações na transformação da prática como um todo e não apenas em ações isoladas. Outra 

distinção entre os dois ciclos é o foco na criação de um conhecimento totalmente novo, como 

afirma Engeström:   

 

Em transformações importantes na nossa vida pessoal e nas nossas práticas 

organizacionais, nós temos que aprender novas formas de atividade que 

ainda não estão lá. Elas são literalmente aprendidas enquanto estão sendo 

criadas. (ENGESTRÖM, 2011, p. 138) 

 

 

Algumas das características do ciclo de aprendizagem expansiva descritas abaixo 

podem ajudar a estabelecer a diferença: 

 

 No ciclo expansivo, a intervenção é feita por meio de ferramentas que o pesquisador 

coloca à disposição dos participantes para que esses criem suas próprias soluções. 

 

 O questionamento implica a investigação das contradições históricas e culturais que se 

desenvolveram na própria atividade ao longo do tempo. 

 

 Todos os estágios do ciclo expansivo envolvem a revisão do conceito do objeto da 

atividade, o que resulta na sua ressignificação. 

 

 

Uma intervenção formativa é geralmente construída sobre os dados etnográficos do 

contexto da situação-problema, coletados por meio de instrumentos clássicos da pesquisa 

qualitativa, como questionários, entrevistas e sessões de visionamento. Com base nesses 

dados e na análise conjunta do problema, os pesquisadores apresentam aos participantes 

algumas ferramentas que eles próprios empregarão na solução dos problemas. Essas 

ferramentas podem ser físicas ou simbólicas, como, por exemplo, o modelo triangular do 

sistema de atividade, geralmente usado para descrever e compreender uma determinada 

situação.  



71 
 

Por todas as razões expostas nesse capítulo, a intervenção formativa foi escolhida 

como metodologia para esta pesquisa, pois permitiu não apenas acompanhar o ciclo de 

aprendizagem expansiva que teve início com a adoção de um projeto de aplicação de 

tecnologia nas aulas, mas também intervir no curso desse ciclo. Assim, cada um de seus 

estágios demandou a geração de dados específicos, cuja análise  apontou caminhos para a 

intervenção no ciclo, contribuindo para a consequente transformação da atividade.  

Os participantes da pesquisa e também protagonistas desse ciclo de aprendizagem 

consistiram dos alunos das turmas que estiveram sob a minha regência em todo o período da 

intervenção (2009-2013). Vale ressaltar que anualmente havia alguma alteração na 

composição dessas turmas sob a minha regência. Assim, a cada ano letivo, eu recebia novos 

alunos que eram convidados a participar do projeto, dando início a um novo ciclo de 

aprendizagem. Em algumas ocasiões, as mesmas turmas permaneciam sob a minha regência 

no ano seguinte, contribuindo assim para a continuidade do projeto. Foi o que ocorreu em 

2011 e 2012 com três turmas de 8º ano. Esse fato impulsionou a geração mais sistemática de 

dados, que possibilitou uma investigação mais detalhada sobre o comportamento dos alunos 

em relação ao projeto, sobretudo no que diz respeito ao modo como eles mobilizaram (ou 

não) a sua agência.  
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4.2   PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DA PESQUISA 
 

 

Como disse anteriormente, a presente investigação não seguiu exatamente o modelo 

das IF, mas foi inspirada por esse modelo de pesquisa. Portanto,  utilizei as ferramentas 

conceituais da TA para questionar e refletir sobre a atividade na qual tinha intenção de 

intervir, ou seja,  as minhas próprias  aulas. Ao identificar e examinar suas contradições, 

procurei, através da criação de um elemento mediador inovador, dar início à construção de um 

novo modelo para a atividade, que aconteceu em estágios, formando um ciclo de 

aprendizagem expansiva.  

Nas intervenções formativas, o pesquisador busca provocar e sustentar o processo de 

transformação protagonizado pelos participantes da pesquisa. No caso da presente pesquisa, a 

minha posição como protagonista desse processo foi combinada com o papel de pesquisadora, 

ou seja, eu mesma  provocava e implementava o processo de transformação do sistema de 

atividade que compartilhava com os meus alunos, esses sim os sujeitos da pesquisa, ao 

mesmo tempo em que coletava dados e os analisava.  

Para a coleta de dados, foram empregados instrumentos que permitiram análises 

qualitativas e quantitativas, como a observação participante, questionários e entrevistas, além 

de registros referentes aos acessos dos alunos no AVA e documentos oficiais da instituição 

escolar. Esses dados foram analisados durante todos os estágios do ciclo expansivo. 

 Cada um dos instrumentos empregados serviu a propósitos definidos, mas todos 

contribuíram para a compreensão global dos fenômenos investigados. Desse modo, alguns 

instrumentos foram úteis para delinear o perfil dos alunos, outros para avaliar o próprio AVA 

e outros para investigar o engajamento dos alunos no projeto. Faço agora a descrição dos 

instrumentos utilizados.  

 

 

1. Questionários com perguntas abertas e fechadas 

Para Gil (2007, p.128), entre as vantagens do questionário nas pesquisas sociais estão 

o anonimato e a capacidade de atingir um grande número de participantes. O caráter anônimo 

de muitos dos questionários que os alunos responderam contribuiu para a confiabilidade dos 

dados, já que esses não se sentiram inibidos para fazer algum tipo de crítica ao projeto. Entre 

as limitações desse instrumento, também apontadas por Gil (ibidem), está a dificuldade para 

interpretar as respostas dos respondentes, sobretudo no caso das perguntas abertas. Essa 

dificuldade foi superada algumas vezes pela triangulação das respostas  a esse tipo de 
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pergunta com os dados de outros instrumentos, como as entrevistas e a observação 

sistemática.  

Alguns questionários empregados tiveram como objetivo conhecer melhor alguns 

aspectos do perfil dos alunos participantes, como: suas experiências com o ensino de LI fora 

da escola, suas crenças a respeito do aprendizado dessa língua; seus hábitos de estudo e de uso 

da internet  (ANEXOS 1 a 8). Além disso, foram aplicados anualmente questionários sob 

forma de atividades pedagógicas para identificar o nível de conhecimento dos alunos em 

relação à navegação no AVA e conhecer seus recursos preferidos (ANEXOS 12 e 16), e 

questionários ao final de cada ano para os alunos avaliarem o ambiente virtual  e a sua 

participação no mesmo (ANEXOS 10, 11, 12, 20 e 22).  

Algumas consultas informais também foram realizadas com os alunos ao final de cada 

ano letivo para avaliação de todo o processo pedagógico: aulas, material didático, avaliações 

etc. (ANEXOS 17 e 18). 

 

 

2. Observação participante sistemática 

 

Segundo Gil (2007, p. 116),  a observação sistemática implica na criação de um plano 

daquilo que será observado e registrado. Durante todo o ciclo de aprendizagem fiz 

observações sobre o comportamento dos alunos em relação ao projeto, dentro da sala de aula 

convencional e na sala de computadores, além do acompanhamento de suas atividades no 

AVA, que foram anotadas em mapas de acompanhamento das turmas (ANEXOS 13 e 14). Os 

dados desses mapas foram obtidos dos registros das atividades de cada membro, mantidos em 

suas páginas pessoais. Nessas páginas constam todas as atividades de socialização e 

colaboração do aluno como: sua rede de amigos, os vídeos postados, os fóruns em que 

participaram (Discussions), suas postagens no blog, suas fotos, seus comentários e “curtidas” 

(Likes).  A figura 6 mostra uma dessas páginas.  Como a plataforma não oferecia nenhuma 

ferramenta de registro de outras atividades, como o acesso a websites externos ou ao material 

impresso, houve a necessidade de empregar outros instrumentos, como entrevistas e 

questionários para conhecer essas atividades. 
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Figura 6: Página pessoal de uma aluna, com os registros de suas atividades   

 

 

3. Entrevistas 

Foram realizadas duas entrevistas semi-estruturadas durante o período de 

implementação do projeto, ou seja,  em 2011 e 2012 (ANEXOS 15 e 19). Elas foram 

empregadas com o objetivo de conhecer a opinião dos alunos sobre alguns aspectos 

importantes  do projeto e também sobre sua relação como o ambiente virtual.  

Tais entrevistas consistiam de perguntas focais, abertas, que possibilitaram que os 

entrevistados pudessem estender suas respostas e assim fornecer dados mais esclarecedores do 

que aqueles gerados pelos questionários. Por exemplo, no final do ano letivo de 2011 foram 

entrevistados 18 alunos de variados níveis de participação no AVA e no final de 2012 

entrevistei os 6 alunos mais atuantes naquele ano.  
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4. Registros e documentos oficiais 

 

Anotações nos diários de classe, atas dos conselhos de classe e registros de notas 

foram alguns dos instrumentos consultados para delinear o perfil escolar dos alunos 

envolvidos no projeto e para acompanhar seu desenvolvimento na disciplina de língua inglesa. 

Também foram consultados os registros das atividades dos alunos dentro do próprio AVA 

para conhecer suas preferências de atividades e suas interações no ambiente e o tipo de 

colaboração em que se envolveu.  

Este capítulo teve como objetivo a descrição dos dois modelos de metodologia de 

pesquisa empregados neste trabalho - a intervenção formativa e o estudo de caso -, e dos 

instrumentos empregados para a geração de dados durante todo o ciclo de aprendizagem 

expansiva. 
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5  O CICLO DE APRENDIZAGEM EXPANSIVA: UMA ANÁLISE 

MACRO EM 7 ETAPAS  
 

 

O emprego da Teoria da Aprendizagem Expansiva como ferramenta conceitual e de 

análise para o presente trabalho tem como propósito focar a pesquisa no processo de expansão 

do sistema de atividade ensino-aprendizagem, iniciado pela introdução de uma nova 

tecnologia, e não apenas nos resultados que essa tecnologia pode trazer para a atividade.  

Acredito, assim, que a investigação da aplicação da tecnologia na educação por meio 

da análise do contexto onde é aplicada e nos processos de transformação que derivam dessa 

aplicação privilegia uma abordagem mais humana e menos tecnocêntrica nas pesquisas nessa 

área. 

Como explanado no capítulo 2 (seção 3.2.1), a expansão dos sistemas de atividade se 

caracteriza pelas transformações desencadeadas pelas contradições dentro desses sistemas ou 

na sua relação com outros sistemas. Tais contradições, quando percebidas pelo sujeito,  

mobilizam sua agência para ações que vão ressignificando o objeto da atividade. Quando o 

objeto é ressignificado pelo sujeito, ele se transforma em um novo objeto. Engeström (1987) 

denomina esse processo de aprendizagem expansiva. De acordo com Engeström e Sannino 

(2010), o processo de aprendizagem expansiva começa com os indivíduos questionando a 

ordem e a lógica existente da sua atividade. À medida que outros atores se juntam a esse 

questionamento, são iniciados processos de análise colaborativa e de construção de um 

modelo de zona de desenvolvimento proximal. Finalmente, todos os membros e elementos do 

sistema de atividade são incluídos no esforço para implementar um novo modelo de atividade.  

Desse modo, os objetivos da aprendizagem expansiva podem ser compreendidos como 

um tripé:  1) a  criação de um modelo expandido da atividade, 2) a emergência de um conceito 

teórico correspondente a esse novo modelo e 3) um novo tipo de agência. (ENGESTRÖM & 

SANNINO, 2010, p.7). 

Os muitos conflitos presentes no cotidiano da minha prática pedagógica me 

conduziram a uma reflexão profunda sobre como eu poderia intervir nesse sistema e, assim, 

provocar algum tipo de transformação. A resposta a essa reflexão surgiu com a ideia de 

adicionar um elemento online (o ambiente virtual aparecidanet) às aulas presenciais com o 

objetivo de proporcionar aos meus alunos uma experiência de aprendizagem diferenciada. Tal 

ideia se transformou em um projeto pedagógico que denominei Projeto aparecidanet e que 

envolveu as minhas turmas de 8º e 9º ano no período de 2009-2013.  Esse projeto deu início a 
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um ciclo de aprendizagem expansiva do sistema de atividade aulas de inglês em uma escola 

pública, que será descrito e analisado  nas próximas seções desse capítulo.  

A divisão do capítulo em sete seções foi inspirada no modelo do ciclo expansivo de 

Engeström, visto na seção 3.2.1. Desse modo, a cada etapa do ciclo, foram surgindo 

contradições decorrentes das formas como a nova ferramenta era utilizada. Tais contradições 

e as diferentes ações que elas desencadearam nos sujeitos  serão descritas e analisadas com 

base nos conceitos da TASHC. Ao mesmo tempo, vou descrever os indícios do processo de 

reconceitualização do objeto aprender e ensinar inglês, observados por mim durante o ciclo, 

assim como indícios da emergência da agência dos alunos para a solução dos conflitos que 

foram se manifestando. 

Seguindo essa organização, a seção 5.1 irá descrever o estágio inicial do ciclo 

expansivo (QUESTIONAMENTO DA SITUAÇÃO), caracterizado pelo questionamento, 

crítica ou até rejeição a alguns aspectos de uma prática existente (ENGESTRÖM & 

SANNINO, 2010). No entanto, acredito que, para dar suporte a esse questionamento, seja 

necessário conhecer mais profundamente não apenas a própria prática, como também o seu 

contexto sócio-histórico. Assim sendo, a seção descreve a estrutura e a constituição do 

sistema de atividade foco dessa investigação, ou seja, as minhas aulas de inglês e o contexto 

institucional onde essas aulas acontecem, bem como a situação do ensino de inglês nas 

escolas públicas brasileiras, compreendida aqui como contexto macro da atividade foco.  

Em seguida, na seção 5.2, concentro-me em descrever os problemas que me levaram a 

questionar e criticar a minha própria prática docente (ANÁLISE DA SITUAÇÃO). Tais 

problemas são vistos como contradições presentes nesse sistema de atividade e sua 

compreensão auxilia na compreensão do funcionamento de todo o sistema.  

O 3º estágio do ciclo de aprendizagem expansiva de Engeström (CONSTRUÇÃO DO 

MODELO DE UMA NOVA SOLUÇÃO) é descrito na seção 5.3, quando dou início à 

narrativa da criação do Projeto aparecidanet como uma possível solução para os problemas 

identificados. Na seção 5.4, descrevo como ocorreu a experimentação desse novo elemento de 

mediação dentro do sistema de atividade (EXAME DO MODELO). A seção 5.5 enfoca a 

implementação do AVA (IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO), após o período de 

experimentação e testagem. Essas três seções têm como objetivo relatar aspectos pedagógicos 

e técnicos  que envolveram o projeto até sua fase de consolidação.  

A seção 5.6 (REFLEXÃO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO) traz a análise dos dados 

gerados durante os estágios anteriores, realizada com base nos conceitos da TASHC. Os 

dados gerados nesse período, além de se constituírem em material de análise e reflexão da 
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intervenção, também contribuíram para a continuidade do ciclo expansivo, já que embasaram 

algumas decisões que foram aplicadas no ano seguinte como parte da sua consolidação, 

descritas na seção 5.7 (CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS). 

Vale ressaltar que a  descrição do ciclo de aprendizagem expansiva que teve origem no 

Projeto aparecidanet inclui a observação das contradições que foram emergindo a cada etapa 

do projeto e das ações que elas desencadearam. Esses dados contribuíram para a identificação 

de possíveis indícios da expansão da agência e do processo de reconceitualização do objeto. 
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5.1  QUESTIONAMENTO DA SITUAÇÃO: o sistema de atividade, os sujeitos e o 

contexto  
 

 

Jonassen & Murphy (1999) sugerem seis passos para orientar a investigação sobre 

ciclos de aprendizagem expansiva, dentro da TASHC: 

 

1. Deixar claro qual é o propósito do sistema de atividade. Isso é importante para 

entender o contexto no qual a atividade ocorre e para compreender o que motiva os 

sujeitos para a atividade e as contradições que forem sendo percebidas dentro do 

sistema. As informações coletadas nesse estágio irão orientar a construção do “espaço 

de problema” (Jonassen & Murphy, 1999, p.71), foco da investigação.  

 

2. Analisar o sistema de atividade. Essa etapa envolve a definição dos componentes do 

sistema de atividade em foco (sujeito, objeto, comunidade, regras e a divisão do 

trabalho), a fim de criar uma representação da situação-problema.  

 

3. Analisar a estrutura da atividade, ou seja, as ações e operações engajadas pelos 

sujeitos. Esse procedimento contribui para a compreensão da intencionalidade que 

subjaz as ações e as operações da atividade, ou seja, a razão pela qual os sujeitos as 

estão realizando. Ele também viabiliza a compreensão de como o trabalho é dividido 

entre os atores da atividade. 

 

4. Analisar os instrumentos mediadores da atividade: a análise dos mediadores fornecem 

informações históricas que nos ajudam a compreender o atual estado do sistema de 

atividade, em suas contradições e evolução.  

 

5. Analisar o contexto da atividade: De acordo com os princípios da TASHC, análises 

descontextualizadas das práticas sociais pouco contribuem para o seu entendimento 

(JONASSEN & MURPHY, 1999). Por isso, é essencial definir o contexto macro 

dentro do qual essa prática acontece.  

 

6. Analisar a dinâmica do sistema de atividade: avaliar como os componentes da 

atividade se relacionam entre si. 
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Essa organização é importante na medida em que ajuda a delinear o sistema de 

atividade e facilita a análise dos conflitos e contradições que frequentemente surgem dentro 

do ciclo expansivo. O sistema de atividade, cujo ciclo expansivo será descrito neste trabalho, 

constitui-se do principal elemento da minha prática pedagógica, ou seja, as aulas de inglês em 

uma escola pública. Esse sistema de atividade, sócio-historicamente situado,  será, portanto, a 

unidade primária de análise da presente pesquisa. 

Para Engeström (1999) o primeiro estágio do ciclo expansivo é justamente o 

levantamento de evidências etnográficas das práticas existentes para questioná-las. Entendo 

essas evidências como resultado de uma análise profunda do contexto dessa prática, o que 

busco fazer nesta seção. 

Os passos sugeridos por Jonassen e Murphy (ibidem) foram muito úteis para guiar a 

análise do ciclo expansivo foco deste trabalho, tendo sido utilizados como base para a 

organização desta seção. Desse modo, nas próximas subseções faço a descrição e análise dos 

contextos macro e micro da pesquisa como parte do primeiro estágio do ciclo expansivo, ou 

seja, o momento de questionamento da minha prática pedagógica. Decidi não incluir na 

descrição desse primeiro estágio a última etapa sugerida pelos autores supracitados, pois 

entendo que a análise da dinâmica da atividade faz parte do segundo estágio do ciclo 

expansivo (ANÁLISE E BUSCA DE EXPLICAÇÕES), que será descrito na seção 5.2.   

 
 

 

5.1.1  A atividade aulas de inglês em uma escola pública: contexto, motivos e o 

engajamento dos sujeitos  

 

Segundo Jonassen e Murphy (1999),  entender o contexto no qual a atividade ocorre 

deve ser um dos primeiros passos para se ter uma visão global da mesma.  

 

O contexto da atividade 

O sistema de atividade que irei descrever (aulas de inglês em uma escola pública, 

doravante, apenas aulas de inglês na escola ou, simplesmente, aulas de inglês) tem como 

contexto sócio-histórico uma escola pública da administração federal, fundada em 1837 na 

cidade do Rio de Janeiro, conhecida pela sua tradição centenária de ensino público de 

qualidade no Brasil.  A instituição, que atualmente conta com 15 unidades escolares 

denominadas campi após o colégio ganhar status de Instituto Federal de Educação em 2012, 

atende a mais de 12.000 alunos, do Ensino Infantil ao Ensino Médio. O seu corpo discente é 
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composto majoritariamente por alunos de classe média e classe média baixa e seu ingresso é 

realizado por sorteio nas séries iniciais do Ensino Fundamental e por concurso no segundo 

segmento desse nível escolar e também no Ensino Médio. Os objetivos da instituição, 

segundo o seu Projeto Político Pedagógico (2001) ainda vigente, consiste em: 

 

Formar cidadãos críticos, eticamente orientados para o respeito às 

identidades, politicamente comprometidos com a igualdade, esteticamente 

sensíveis à diversidade, dotados de competências e de valores capazes de 

mobilizá-los para a intervenção responsável na sociedade. (Projeto Político 

Pedagógico do Colégio Pedro II, p.86) 

 

 

As disciplinas constantes do currículo são organizadas em departamentos pedagógicos 

que coordenam os trabalhos nos campi e cujas chefias são eleitas democraticamente pela 

comunidade docente.  Assim, a disciplina de Língua Inglesa em todos os campi segue a 

abordagem instrumental com foco na leitura, conforme as orientações contidas nos PCNs do 

Ensino Fundamental para Línguas Estrangeira (PCNEF, 1998), com aulas ministradas em 3 

tempos de 45 minutos, por semana. O trabalho com leitura segue os princípios do letramento 

crítico e o ensino de gramática e vocabulário é realizado de maneira contextualizada, dentro 

da perspectiva sociointeracional.  O trabalho com a produção e compreensão oral não são o 

foco pedagógico do departamento, ficando, portanto, a cargo do professor e das condições 

operacionais oferecidas por cada campus.  

O objetivo da disciplina de LI na instituição, de acordo como o seu projeto político 

pedagógico é “desenvolver um processo contínuo, alicerçado no aperfeiçoamento da 

capacidade de aprender” para permitir ao estudante o “acesso a várias culturas e, desse modo, 

a possibilidade de estar mais integrado num mundo globalizado”.  O documento orienta que 

esse objetivo seja realizado por meio do trabalho com a habilidade da leitura e oferece como 

explicação para essa escolha as mesmas justificativas dos PCNs (1998), ou seja, a realidade 

da escola cujas “turmas são compostas por 35 a 40 alunos, em salas de aula sem condições 

apropriadas para desenvolver, por exemplo, a habilidade de conversação”.  Outra justificativa, 

ainda seguindo as orientações dos PCNs (1998), é a de que a leitura é  

 

a habilidade mais socialmente justificável dentro do nosso contexto de país 

em desenvolvimento: raras são as oportunidades que ele tem de falar essa 

língua, mas inúmeras são as oportunidades em que a leitura representará um 

instrumento importante de comunicação e/ou acesso a outras culturas. 

(Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II,  p. 261) 
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Embora tenha sido escrito em 2001, logo após a publicação dos PCNs, essas 

orientações ainda são seguidas pela equipe pedagógica da disciplina, embora alguns 

professores já demonstrem alguma insatisfação com as condições oferecidas pela escola para 

o seu trabalho e o desejo de trabalhar com outras habilidades, como demonstrou uma consulta 

realizada com 31 professores dessa instituição. Entre suas queixas mais frequentes estão  as 

turmas numerosas e heterogêneas,  a  falta de “infraestrutura” e a impossibilidade de trabalhar 

“aspectos práticos” da língua (ANEXO 9). 

Nesse cenário, a opção pelo foco no ensino de leitura parece estar fundamentada 

principalmente pelo desejo de se fazer um trabalho pedagógico socialmente significativo e de 

qualidade dentro das condições que uma educação massificada permite.  

O campus onde foi realizada a presente pesquisa situa-se na zona norte da cidade do 

Rio de Janeiro e atende ao Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com cerca de 1.000 

alunos, divididos em turmas de 35 alunos em média.   

É dentro desse contexto que acontecem as aulas de inglês, aqui entendidas como um 

sistema de atividade social e dinâmico, cuja estrutura e funcionamento serão descritos e 

analisados nesta e nas próximas subseções. A descrição e análise desse sistema de atividade, 

incluindo sua composição e suas contradições, são de extrema importância para a 

compreensão da situação onde a intervenção foi realizada.  

 

 

Os motivos para a atividade 

 

Segundo o modelo de Jonassen e Murphy (1999), também fazem parte da primeira 

etapa de uma investigação com base na TASHC a identificação e compreensão dos motivos 

que orientam a atividade, tarefa que, no caso do presente sistema de atividade se torna bem 

complexa, já que os sujeitos da atividade (professor e alunos) nem sempre compartilham os 

mesmos motivos. Segundo Leontiev (1978, p.62), o objeto de uma atividade é o seu 

verdadeiro motivo. Assim, conhecer o motivo para a atividade auxilia na compreensão do seu 

objeto.  
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 A aula de inglês na escola
27

 é um evento social em que professor e alunos 

compartilham dois objetos que idealmente se completam: ensinar e aprender. Esse evento 

social pode ser visto também como o encontro de dois sistemas de atividade que formam um 

sistema integrado: a atividade de aprender do aluno e a atividade de ensinar do professor, 

representado na figura 7. 

 

Figura 7: A rede de sistema de atividade aula de inglês na escola  

 

Porém, o objeto da atividade para o professor  nem sempre coincide com o objeto do 

aluno, fato que gera tensões e conflitos e certamente contribui para resultados diferentes para 

cada um de seus  atores.  Como aponta Leffa (2005b), no ambiente da educação formal, há 

vários exemplos de contradição entre o resultado desejado pelo professor e o resultado 

realmente alcançado pelos alunos. Segundo Leffa (ibidem), isso ocorre pela inadequação de 

alguns componentes da atividade ou por problemas na relação entre esses componentes. 

Porém, acredito que a principal causa dessa contradição seja a própria discrepância entre os 

motivos dos alunos e do professor que faz com que construam objetos distintos um do outro.  

Engeström (2009) explica que os objetos podem ser também intrinsicamente contraditórios: 

 

Ambos (professor e alunos) podem estar lidando com os mesmos conteúdos, 

material didático e programas de computador, mas o motivo e o sentido 

atribuídos a eles são diferentes. Para os alunos, o objeto parece ser uma 

unidade contraditória entre diplomas e notas (valor de troca) e um 

conhecimento potencialmente útil sobre o mundo (valor de uso). Para os 

professores, o objeto parece ser uma unidade contraditória entre os alunos 

enquanto contêineres que devemos controlar e preencher com o 

conhecimento curricular e alunos que interagem e transformam o mundo.   

(ENGESTRÖM, 2009, p. 24) 

                                                             
27 Esse sistema de atividade pode se assemelhar às aulas de inglês em outros contextos. No entanto, o sistema 
aqui descrito se refere ao contexto específico de uma escola pública. 
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Essa contradição primária ocorre pelos diferentes sentidos que os sujeitos atribuem à 

atividade escolar. No entanto, Engeström (ibidem) acredita que a construção de um objeto 

compartilhado e de um motivo comum entre sistemas com perspectivas tão divergentes é um 

desafio que nunca é completamente realizado, mas que nunca é completamente impossível de 

se realizar (ENGESTRÖM, 2009, p. 24). Dessa maneira, a prática educativa, vista como um 

sistema de atividade contraditório e dinâmico, se caracteriza pela luta constante dos sujeitos 

na construção desse objeto comum. 

Como vimos no capítulo 3 (seção 3.2), Leontiev (1978, p. 171)  classificou os motivos 

em motivos formadores de sentido e motivos-estímulo. Podemos concluir que tanto a 

atividade escolar de um modo geral, como a atividade aulas de inglês em particular, podem 

ser motivadas pelo valor que o aluno confere ao seu objeto (motivo formador de sentido) ou 

por necessidades ou estímulos externos, como a pressão da família ou a recompensa das 

notas.  

Os motivos formadores de sentido têm sua gênese na identidade dos sujeitos, como, 

por exemplo, no desejo e na identificação do sujeito com o objeto da atividade. Esses 

mobilizam a agência do sujeito para a apropriação do objeto, resultando assim em um 

engajamento maior com a atividade como um todo. 

Essa modalidade de motivo pode ser mais bem compreendida se a  atrelarmos ao 

conceito de intencionalidade,  intimamente ligada ao desejo e à agência individual que, 

segundo Billet (2006), é a sua própria realização. Como vimos na seção 3.1.1, sem desejo não 

há intencionalidade e sem intencionalidade, o sujeito não exerce sua agência. É por meio de 

sua intencionalidade e agência que os sujeitos se apropriam dos artefatos culturais disponíveis 

no seu entorno. A intencionalidade humana é construída na identidade dos sujeitos e é o que 

define os motivos que geram suas atividades. É por essa razão que uma mesma atividade 

nunca é igual para todos os sujeitos, pois fatores subjetivos influenciam suas 

intencionalidades e o motivo gerador da atividade,  afetando assim a sua orientação ao objeto 

e por conseguinte todo o sistema.  Essa posição é ratificada por Billet (2006) quando afirma 

que “a construção da experiência social é única para cada indivíduo, pois os indivíduos se 

apropriam dos bens culturais, de acordo como seus valores, subjetividades e agência”.  

Entre os fatores subjetivos que influenciam a intencionalidade dos sujeitos em relação 

à atividade está a sua identificação com o objeto da atividade. No caso do sistema de atividade 

aulas de inglês na escola, o aluno se identifica com o objeto da atividade quando, por 

exemplo, deseja fazer parte de uma determinada comunidade discursiva (geralmente 
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representadas pelas culturas de maior prestígio, como a americana ou a britânica) ou quando 

aprecia seus produtos culturais (músicas, filmes etc.).  Por meio dessa identificação, os 

sujeitos constroem uma imagem mental do objeto aprender inglês, o que irá acionar sua 

agência para a apropriação desse objeto .  

Porém, essa identificação, por si só, não garante a mobilização total da sua agência. É 

necessário que reconheça o ambiente escolar como lócus de aprendizagem de línguas 

estrangeiras.  Se não acredita nessa possibilidade, – seja porque já estuda inglês fora da escola 

ou porque não considera que a escola seja o melhor local para esse aprendizado – o aluno 

pode rejeitar ou minimizar o valor dessa disciplina na escola, o que conduz à desidentificação 

do sujeito com o objeto e o consequente desengajamento na atividade (BILLET, 2006).  Essa 

desidentificação e consequente desengajamento pode também ser resultado da não-

identificação do sujeito com o contexto escolar imediato (escola ou as próprias aulas de 

inglês) ou com o processo de escolarização de um modo geral,  o que afeta sua 

intencionalidade e agência em relação a todo o sistema.   

 

 

O engajamento dos alunos com as aulas de inglês na escola  

Conforme exposto no capítulo 3 (seção 3.1.2), Wenger define engajamento como 

ações conjuntas dos indivíduos que contribuem para a formação de uma comunidade de 

prática. Nesse sentido, engajar-se em uma atividade significa, portanto ser incluído nas ações 

que a compõem.  

O grau de engajamento dos sujeitos na atividade também pode ser definido pelo modo 

como os sujeitos se apropriam dos instrumentos mediadores da atividade, o que  por sua vez é 

influenciado pela identificação ou não com esses instrumentos. Apropriar-se significa tomar 

para si os recursos encontrados no mundo social (LEONTIEV, 1981). A não-apropriação dos 

recursos e instrumentos disponíveis na atividade de aprender reflete diretamente no modo 

como nos apropriamos também do objeto da aprendizagem. Por exemplo, o aluno pode 

reconhecer o papel da disciplina de LI na escola (identificação com o objeto), mas não se 

apropriar plenamente dos instrumentos mediadores da atividade (como o material didático, a 

metodologia, o professor etc.) por não se identificar com eles, seja porque estão acima da sua 

zona de desenvolvimento proximal ou porque não são compatíveis com outros fatores 

subjetivos da sua identidade (ausência de empatia com o professor, divergência entre estilos 

de ensinar e aprender etc.). Por outro lado, alunos que se identificam com a mediação 

representada pelo professor e pelos recursos oferecidos para a aprendizagem tendem a 
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demonstrar maior engajamento, sobretudo, se aliam a isso, a identificação com o objeto da 

atividade.  

Engeström (2008) compreende engajamento como esferas de atuação dentro dos 

sistemas de atividade, que pode ser empregado com uma unidade de análise intermediária 

entre a ação individual e a atividade coletiva. Com base nos conceitos expostos acima e na 

observação da minha própria experiência, construí uma taxonomia dos níveis de engajamento 

do aluno na atividade aulas de inglês na escola.  Essa taxonomia foi inspirada nas duas 

metáforas da Aquisição e da Participação, sugeridas por Sfard (1998) e no pensamento de 

Charlot (2000) sobre a relação do aluno com o saber. Tais níveis são entendidos como pontos 

dentro de um continuum de participação e envolvimento com a prática escolar, que podem 

partir de um nível zero, representando a total alienação do aluno com a escola que o leva à 

evasão, até um nível de engajamento mais participativo durante as aulas, representado aqui 

como nível 3. Descrevo as ações que caracterizam três desses níveis e, em seguida, busco 

possíveis explicações para o comportamento dos alunos em cada um deles. 

 

 

Nível 1: aluno que não participa das aulas: falta muito; não presta atenção às 

explicações; frequentemente não traz o material escolar; nunca faz as tarefas de casa; 

faz as tarefas de aula  geralmente sob pressão do professor;  muitas vezes, se engaja em 

atividades sem relação com o conteúdo das aulas; algumas vezes tem baixo rendimento, 

especialmente se não tiver outra fonte de aprendizado de inglês, como os cursos 

particulares. 

 

Embora possa até se identificar com a atividade frequentar a escola, mesmo que 

apenas em alguns aspectos (encontrar os amigos, por exemplo), a atividade aulas de inglês na 

escola não parece fazer sentido para esse aluno. Essa falta de sentido pode ter três causas 

básicas: 

 

a) Ele não vê sentido no próprio objeto do aprendizado, o que o leva a um 

processo de autoexclusão (LEFFA, 2007). Esse aluno, geralmente: 

 não se identifica com a cultura que a língua inglesa representa, por não ter muitas 

oportunidades de vivenciá-la ou por ter internalizado algum preconceito contra a 

língua ou uma das culturas que ela representa, ou 

 não se acha capaz de aprender esse idioma, ou 
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 não reconhece o valor de troca desse conhecimento no mercado do trabalho para si.  

 

b) Ele não vê sentido para essa atividade na escola. Esse aluno geralmente 

frequenta ou quer frequentar algum instituto de línguas por  acreditar que a escola não tenha 

condições de lhe proporcionar esse aprendizado e, portanto, não se empenha em participar da 

aula.  

   

c) Ele não se identifica com alguns dos instrumentos mediadores da atividade 

(professor, material, metodologia), chegando a rejeitá-los. Entre as razões para tal rejeição 

estão: 

 inadequação desses instrumentos à sua ZDP: livro de difícil compreensão; 

metodologia de difícil alcance, ou  

 a frustração de suas expectativas em relação aos instrumentos: material e metodologia 

não-atraentes; professor considerado chato; conteúdo programático sem sentido para o 

aluno.  

 

No entanto, muitas vezes, esse comportamento está associado a outras questões 

extrínsecas às aulas ou à escola, como questões cognitivas, problemas familiares e de saúde. 

Seja qual for a razão, essa falta de sentido para as aulas faz com que o aluno não mobilize sua 

agência para as ações que compõem essa atividade, mas a mobilize para ações alheias a ela, 

como dormir na aula ou conversar com os colegas, por exemplo.  

 

Nível 2: aluno que participa  das aulas de modo instrumental: é assíduo; presta atenção 

às aulas; quase sempre traz o  material escolar; cumpre suas tarefas de casa e de aula e 

geralmente tem médio ou bom rendimento. É um aluno preocupado com o seu 

rendimento escolar de um modo geral (notas, avaliações), mas não demonstra 

entusiasmo com o seu aprendizado. Não costuma ir além do que foi ensinado; suas 

dúvidas são geralmente a respeito da “matéria” e não da língua propriamente dita. 

 

Esse aluno parece se identificar tanto com a atividade frequentar a escola quanto com 

a atividade aulas de inglês na escola, porém em um nível protocolar, ou seja, dentro das 

expectativas que a sociedade/família tem para ele.  Pode-se dizer que ele é fruto de uma visão 

instrumental da educação, muito comum na sociedade contemporânea (CHARLOT , 2008). O 

sentido que ele constrói para o seu aprendizado está baseado no valor de troca do 
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conhecimento, ou seja, no desejo de obter um diploma e um emprego. Ele não parece ter 

dificuldade em apropriar-se dos instrumentos disponíveis para a mediação na atividade, mas 

não expande nem questiona esses instrumentos.  Sua identidade de aluno, construída dentro 

das instituições escola e família, parece definir o escopo da sua agência, geralmente individual 

e pautada pelo seu  objetivo de conseguir atender as expectativas dessas duas instituições. 

Esse é o tipo de aluno que geralmente é interpretado como um aluno passivo ou obediente 

(van LIER, 2008) e suas ações são bem compatíveis com a metáfora da Aquisição.  

 

Nível 3: aluno que participa das aulas de modo mais agêntico e colaborativo. Trata-se de 

uma expansão do perfil do aluno de nível 2, ou seja, além das ações protocolares para ter 

um bom rendimento na sua vida escolar, ele também contribui com a atividade, 

trazendo sugestões para as aulas, fazendo perguntas sobre a língua ou questionando o 

professor ou o material didático. Sua pró-atividade é evidente quando busca ajuda dos 

colegas ou do professor e também oferece ajuda, dependendo do seu nível de 

conhecimentos da língua. Seu rendimento geralmente é bom ou ótimo. 

 

O aluno classificado como nível 3 parece ter alto nível de identificação com o objeto 

do aprendizado, ou seja, a língua inglesa.  Essa identificação pode advir de um desejo de 

apropriar-se desse conhecimento seja para participar de alguma comunidade discursiva nessa 

língua,  ou para se comunicar com pessoas de várias partes do mundo. Ele não apenas se 

apropria dos instrumentos, mas também os expande, tornando-se ele mesmo um instrumento 

mediador da atividade quando colabora com seus colegas. Seu genuíno interesse pelo 

aprendizado da língua mobiliza sua agência para as ações da aula que podem ultrapassar o 

plano individual. Diferentemente do aluno identificado como nível 2, esse tipo de aluno pode 

contribuir para uma mudança no paradigma de aprendizagem na sala de aula, em direção a um 

modelo mais compatível com uma a metáfora da participação e com a ideia de uma 

comunidade de prática. 

Conforme exposto acima, os três níveis de engajamento propostos por essa taxonomia 

foram concebidos dentro de um continuum, o que pressupõe a existência de vários subníveis e 

a possibilidade de mobilidade entre eles. Trata-se, porém, de uma ferramenta heurística para 

entender a relação do aluno com a atividade aulas de inglês na escola e assim tentar 

identificar a origem das contradições nela existentes.  
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5.1.2  Descrição do sistema de atividade 
 

 

Passo agora à descrição do sistema de atividade foco deste trabalho, tal como ele se 

apresentava no início do ciclo expansivo, ou seja as minhas aulas de inglês em uma  escola 

pública. Nesse sistema, representado pela figura 8, professor e alunos (sujeitos) compartilham 

objetos que idealmente se completam com o objeto do outro, ou seja, o objeto ensinar inglês 

depende da existência do objeto aprender inglês para que a atividade social aula de inglês 

aconteça em um plano ideal.   Nesse sentido, essa relação dialética quase nunca é harmoniosa, 

já que muitas vezes o objeto do aluno não corresponde às expectativas do professor, gerando 

os muitos conflitos presentes na sala de aula.  

 

 

 

Figura 8: o sistema de atividade aula de inglês em uma escola pública 

 

 

Os instrumentos 

A relação sujeito-objeto dessa atividade é mediada por instrumentos físicos e culturais 

que incluem: o livro didático (escolhido pela equipe, dentro do PNLD
28

) e eventuais 

atividades extracurriculares; a abordagem metodológica adotada pelo departamento da 

disciplina na escola; os procedimentos didáticos do professor, além dos recursos físicos 

disponibilizados pela escola: um tocador de CDs portátil compartilhado com toda a equipe de 

                                                             
28 Programa Nacional do Livro Didático, em vigor desde 2011. 

INSTRUMENTOS 

COMUNIDADE  REGRAS 
DIVISÃO DE 
TRABALHO 

 

SUJEITO: 
PROFESSORA e  

ALUNOS  
RESULTADO MOTIVO 

 

OBJETO: 
APRENDER  e 

ENSINAR 
INGLÊS 
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inglês, cujo uso tem sido cada vez mais infrequente devido à má qualidade acústica da sala, e 

duas salas de vídeo, cuja utilização deve ser agendada previamente, devido ao grande número 

de disciplinas na escola. Há também duas salas de informática com 25 computadores cada. 

Porém, como elas são utilizadas pelo curso técnico de informática do Ensino Médio, seu uso 

tem que ser negociado com os professores desse curso. Tal mediação também é exercida pelas 

regras construídas pela equipe da disciplina e pela própria administração escolar.  

 

A comunidade e a divisão do trabalho 

Como vimos anteriormente (cf. capítulo 3.2), dentro dos conceitos da Teoria da 

Atividade, toda atividade é realizada  coletivamente por meio de ações individuais 

distribuídas dentro da comunidade. Dessa forma, o objeto é construído conjuntamente, mas de 

maneira diversa, às vezes em sobreposição, às vezes em conflito (QUEVEDO, 2005). A 

contribuição de cada componente para a construção do objeto é definida pelas regras e pela 

divisão do trabalho dentro da atividade. Isso é bastante evidente nos contextos escolares, pois 

a sua estrutura hierárquica  define exatamente quem faz o quê e como. No entanto, como cada 

componente traz para a atividade suas experiências e seus pontos de vista, a presença de 

conflitos se torna uma constante. Um exemplo desses conflitos é a frequente discrepância 

entre os significados que professores e alunos atribuem à prática escolar. No sistema de 

atividade ora investigado, a comunidade é representada não apenas pela comunidade escolar 

(alunos, professores, coordenação, direção etc.), mas também pela família dos alunos e todo 

seu entorno social.   

A divisão do trabalho dentro da comunidade desse sistema de atividade segue modelos 

sócio-historicamente construídos  e legitimados pela sociedade na qual está inserida.  Em 

outras palavras, cada um dos atores dessa atividade exerce um papel que, de certa forma, já 

fora definido pela evolução histórica da atividade. Essa divisão do trabalho inclui não só os 

sujeitos protagonistas da atividade (professor e alunos), mas também a família do aluno e 

outros componentes da comunidade escolar como coordenadores, orientadores educacionais e 

diretores. A definição sócio-histórica dos papeis do professor e do aluno tem relação com o 

momento e o contexto educacional. Assim, dentro de um contexto escolar mais tradicional, 

onde o modelo de transmissão e aquisição de conhecimentos é mais presente (como é o caso 

do contexto ora investigado), a função do professor é transferir seu saber para o aluno que o 

assimila através de ações como prestar atenção às aulas e fazer suas tarefas. Por outro lado, se 

o contexto escolar permitir um modelo de aprendizagem mais participativo, a divisão de 

trabalho, assim como as regras, poderá ser negociada. 
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As regras 

Regras explícitas e implícitas, historicamente construídas, regulam o funcionamento 

desse sistema de atividade. Fazem parte das regras explícitas o sistema de avaliação da escola, 

as regras disciplinares, as regras do professor, os princípios pedagógicos da disciplina e as leis 

presentes nos documentos oficiais como o projeto pedagógico da escola, a LDB e os PCNs, 

por exemplo. Porém, essa regulação pode também ser exercida por regras não tão visíveis, 

representadas pelas normas culturais que regulam a atividade. São regras não declaradas, mas 

que fazem parte de todo contexto escolar, como aquelas representadas pelo currículo oculto 

sugerido por Giroux (1981), por exemplo. Para esse autor (GIROUX, 1981, p.284), o 

currículo oculto compreende os valores e crenças transmitidos tacitamente por meio das 

relações sociais e das rotinas que caracterizam a experiência escolar, constituindo assim a 

cultura escolar.  Essas regras podem coincidir com as regras explícitas declaradas nos 

discursos praticados na escola (currículo real, documentos oficiais, fala dos educadores) ou 

podem contradizê-las (contradição entre discurso e prática). Contudo, são práticas que 

concorrem para a formação do aluno da mesma forma ou até em maior grau do que as práticas 

declaradas.  

Como dito anteriormente, a escola onde  se realizou o ciclo expansivo da atividade que 

agora descrevo se caracteriza pela sua tradição de ensino público de qualidade, motivo de 

orgulho para a sua comunidade. No entanto, o desejo de continuidade dessa tradição reforça 

práticas pedagógicas conservadoras, como as evidenciadas pelas normas de conduta discente, 

pela prática pedagógica de muitos de seus professores e, sobretudo, pelo sistema de avaliação 

vigente na escola. Considero esse sistema conservador, pois enfatiza a aquisição de conteúdos 

e privilegia o aprendizado individual em detrimento de práticas mais colaborativas, uma vez 

que atribui 70% da nota do aluno a uma única avaliação formal e individual (prova escrita) ao 

final de cada trimestre. Dentro desse sistema, cabe às equipes de cada disciplina decidir como 

serão feitas outras avaliações que irão completar a nota do aluno. Mesmo que o professor e 

sua equipe decidam adotar modalidades de avaliação menos tradicionais, estimulando a 

criatividade e a colaboração, por exemplo, essa decisão não afeta em muito o engajamento 

dos alunos, pois ele sabe de antemão que se for bem sucedido na avaliação formal, terá 

garantido sua aprovação. Na disciplina de língua inglesa, esse fato fica evidente quando 

alunos que frequentam cursos de inglês não se envolvem muito nos projetos por acharem que 

terão um bom desempenho na prova, o que nem sempre acontece, já que o critério de 
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avaliação da disciplina na escola (aquisição da competência leitora) é diferente do trabalho 

realizado nos cursos livres de inglês. 

 

Os sujeitos  

Como dito na seção anterior, o projeto aparecidanet  foi adotado nas minhas turmas 

de 8º e 9º anos, cujos alunos tinham, na época, entre 13 e 15 anos. Vale ressaltar que,  embora 

eu, como professora, tenha feito parte de todo o processo de aprendizagem expansiva gerado 

pelo projeto, o escopo da presente investigação concentrou-se na atuação dos alunos 

envolvidos no ciclo de aprendizagem que teve origem no projeto de intervenção criado por 

mim. São esses os sujeitos que ora descrevo. 

Delinear um perfil geral de turmas tão heterogêneas em um período tão extenso 

implica em correr o risco de criar estereótipos que não correspondem à realidade. Entretanto, 

essa compreensão se fez necessária tanto para a implementação do projeto pedagógico, quanto 

para a própria pesquisa. Portanto, o que procuro descrever aqui é um perfil muito 

generalizante dos alunos que participaram tanto do projeto quanto da pesquisa. Esse perfil foi 

construído com base nos questionários que apliquei nos primeiros anos do projeto (ANEXOS 

1 a 8) e nas observações anotadas em diário de pesquisa. Esse perfil pode ser entendido em 

quatro dimensões: 

 

Com relação aos estudos em geral: 

A cultura de aprender desses alunos parece se alinhar com o paradigma da aquisição e 

da transmissão. Os questionários (ANEXOS 7 e 8) e  as observações realizadas ao longo 

desses anos mostrou que, em sua maioria, esses alunos reconhecem que seu aprendizado 

depende de um bom professor;  valorizam o professor centralizador, que “explica bem a 

matéria” e “domina os conteúdos e a turma”; não têm hábito de estudar com outras pessoas; 

preferem “trabalhar individualmente” durante as aulas ou avaliações na escola e, geralmente, 

só estudam para preparar-se para as provas. 

 

Com relação às aulas de inglês na escola: 

A observação do comportamento desses alunos e as análises dos questionários 

realizados durante todo o período investigado me auxiliaram na construção do seu perfil. 

Assim, percebi que a grande maioria desses alunos poderia ser encaixada no nível 2 da 

taxonomia de engajamento nas aulas,  descrita na seção 5.1.1. Em outras palavras, esses 

alunos demonstravam interesse pelas aulas, porém de um modo mais individualista e 
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instrumental, reforçado pela própria cultura escolar. Por exemplo, muitos deles, pelo fato de 

frequentarem cursos de inglês, não demonstravam muito interesse pelas aulas. Somados a 

esses, havia também os alunos considerados desengajados das aulas (nível 1 da taxonomia).  

No entanto, havia um pequeno grupo de alunos que se destacava pelo seu interesse genuíno 

pelo aprendizado. Eram alunos pró-ativos e colaborativos durante as aulas. Vale enfatizar que 

essa composição se repetia, em maior ou menor grau, na maioria das turmas de 8º e 9º anos do 

período investigado.  

 

Com relação ao uso da internet: 

Durante os anos do projeto, todos os alunos declararam ter computadores em casa com 

conexão à internet, o que me incentivou a prosseguir no projeto de adoção do AVA. Os 

questionários realizados ano após ano revelaram que  os websites mais acessados por esses 

alunos eram as redes sociais e suas ferramentas de comunicação (ANEXO 2).  

 

Com relação à língua inglesa: 

Muitos desses alunos (cerca de 45% - ANEXO 1) frequentavam cursos livres de inglês 

e muitos tinham contato frequente com a língua inglesa através de música, filmes, internet ou 

jogos (ANEXO 6). Apesar de reconhecer o aprendizado de inglês no colégio como válido, a 

maioria (72%) acreditava que o melhor local para aprender inglês  eram os cursos particulares 

(ANEXO 3). O rendimento escolar dessas turmas na disciplina Língua Inglesa pode ser 

considerado bom dentro dos parâmetros daquele contexto escolar. A taxa de reprovação na 

disciplina no período 2009-2013 variou entre 1% a 5% dos alunos de todas as turmas 

investigadas.    

 

 

5.1.3 A estrutura da atividade: suas ações e operações 

 

Como vimos em 3.2, um sistema de atividade se realiza por meio de ações 

direcionadas a metas que, por sua vez, são implementadas por operações. Assim, a divisão do 

trabalho dentro do sistema de atividade aula de inglês na escola é percebida por meio das 

ações de todos os atores que compõem a comunidade da atividade, mas, sobretudo,  das ações 

dos sujeitos protagonistas, ou seja, professora e alunos.  
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Com o intuito de identificar a metáfora epistemológica que guia o processo ensino-

aprendizagem no contexto escolar onde a presente pesquisa foi feita, realizei um levantamento 

das ações mais comuns no cotidiano das minhas aulas e as classifiquei de acordo com os dois 

paradigmas sugeridos por Sfard (1998), ou seja,  ações orientadas para a transmissão e 

aquisição de conhecimento e ações orientadas para a aprendizagem participativa e 

colaborativa. 

 

 

AÇÕES ORIENTADAS PARA A TRANSMISSÃO E AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO 

AÇÕES DO PROFESSOR AÇÕES DOS ALUNOS 

- Explicar o conteúdo  

- Esclarecer dúvidas 

- Dar instruções sobre as tarefas de classe ou 

de casa 

- Verificar o entendimento dos alunos  

- Corrigir as tarefas dos alunos 

- Avaliar  o aprendizado dos alunos (avaliar 

se o aluno adquiriu os conteúdos) 

- Selecionar o conteúdo e o material didático  

 

- Prestar atenção às explicações do 

professor  

- Copiar as anotações do quadro 

- Fazer as tarefas no caderno ou no livro 

- Corrigir as tarefas de aula ou de casa  

- Responder às perguntas do professor 

- Tirar dúvidas 

- Fazer avaliações individuais 

Quadro 2: Ações do sistema de atividade aulas de inglês na escola, orientadas para a transmissão  e 

aquisição do conhecimento 

 

As ações descritas acima demonstram a relação assimétrica entre professor e alunos, 

que se engajam em uma relação de dependência, o que não contribui para promover a 

autonomia do aluno. Além disso, elas também reforçam as ideias de consumo (prestar atenção 

para assimilar) e reprodução de conhecimento (mostrar na prova o conteúdo assimilado), em 

um plano de conquista individual. 

.   
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AÇÕES ORIENTADAS PARA A APRENDIZAGEM PARTICIPATIVA E 

COLABORATIVA: 

AÇÕES DO PROFESSOR AÇÕES DOS ALUNOS 

- planejar atividades para os alunos fazerem 

em grupo 

- pedir a colaboração dos alunos em 

algumas tarefas da aula 

- estimular os alunos a pedirem ajuda 

- estimular os alunos a ajudar os colegas 

 - oferecer suporte aos alunos com 

dificuldades 

- pedir ajuda aos colegas ou professor 

- oferecer ajuda aos colegas 

- oferecer ajuda ao professor durante as 

aulas  

- fazer projetos/trabalhos em pares ou 

grupos 

- discutir o assunto da aula com os 

colegas 

Quadro 3: Ações do sistema de atividade aulas de inglês, orientadas para a aprendizagem participativa e 

colaborativa 

 

Essas ações geralmente giram em torno de uma ideia: ajudar e ser ajudado. Elas estão 

centradas nas interações entre todos os atores envolvidos na aula e não promove a 

dependência unilateral do aluno em relação ao professor. O trabalho é, portanto mais 

compartilhado do que dividido e a agência colaborativa do aluno é mobilizada (cf. capítulo 3, 

seção 3.2.2).  

Como vimos no capítulo 3 (seção 3.2), toda atividade é direcionada para satisfazer um 

motivo, enquanto as ações que a compõem são direcionadas a atingir metas. Para Leontiev 

(1978), as atividades se realizam através de ações orientadas por metas conscientes. Cabe aqui 

perguntar: que metas orientam as ações de alunos e professores na sua prática escolar?  

Com base na observação da minha própria prática, percebi que as ações mais comuns 

entre os professores de inglês do contexto observado (nos quais me incluo) se encaixavam 

dentro do paradigma da aquisição e transmissão de conteúdos. Da mesma foram, a maior 

parte das ações dos alunos também parecia se encaixar dentro desse paradigma, pois, 

aparentemente, elas tinham como meta a assimilação daqueles conteúdos para sua reprodução 

posterior.  

No entanto, eu buscava com alguma frequência me engajar em ações mais alinhadas 

com o paradigma da participação, cuja meta era promover um ambiente mais colaborativo nas 

turmas e proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizado menos individualista. 



96 
 

Penso que as metas que orientavam os alunos a se engajarem espontaneamente nas suas ações 

colaborativas também estavam associadas a valores que se distinguiam da lógica 

individualista da cultura escolar. 

Vale ressaltar que, embora a colaboração estivesse sempre presente entre os alunos em 

várias situações dentro da escola, as ações colaborativas voltadas para o aprendizado não 

pareciam ser muito comuns.  

O fato de maior parte das ações dos alunos pertencer ao modelo da aquisição torna-se 

compreensível, se levarmos em conta que o sistema de atividade aulas de inglês dentro desse 

contexto é mediado pelas normas culturais de um sistema de atividade maior, ou seja, a 

própria escola na sua configuração sócio-histórica que, por sua vez, está inserida no contexto 

educacional do país. Esses dois contextos macro têm contribuído para formar uma cultura 

escolar baseada no individualismo.  

Essa cultura tem implicações no estilo de aprendizagem dos alunos. Por exemplo, em 

uma consulta formal com três turmas do 9º ano  e duas turmas do 1º ano do ensino médio, no 

início do ano letivo de 2011, para investigar se gostariam de contar com “um parceiro de 

estudos” durante as aulas (ANEXO 7), 53% dos alunos do ensino médio responderam que 

preferiam trabalhar sozinhos, pois não precisavam de ajuda e isso geraria muita conversa e 

atrapalharia o rendimento, como exemplificado nas palavras de dois alunos: 

 

“Não, porque isso atrapalharia a aula, já que isso pode gerar muita conversa.” (depoimento 1, 

ANEXO 25) 

 

“Não gostaria! Porque eu sei muito bem inglês e consigo entender sozinho. Já faço curso há 8 

anos.” (depoimento 2, ANEXO 25) 

 

Já entre os alunos do 9º ano esse percentual foi menor: 34% deles disseram preferir 

trabalhar sozinhos durante as aulas (ANEXO 7), o que pode nos induzir à conclusão de que os 

alunos do ensino médio estão mais preocupados com seu desempenho individual devido à 

proximidade com o vestibular/ENEM. Uma nova consulta, realizada em 2012 com 44 alunos 

de diferentes turmas do 9º ano, sob a forma de atividade pedagógica na internet (ANEXO 8)  

mostrou que 76% desses alunos preferiam estudar sozinhos, reforçando a presença da cultura 

individualista na escola. 

Kuutti (1996) explica que as ações de uma atividade são realizadas por operações, 

entendidas como rotinas habituais bem definidas usadas como respostas às condições 

encontradas durante a realização da ação. Jonassen e Murphy (1999) afirmam que há uma 

relação dinâmica entre as ações e as operações, pois: 
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Inicialmente as operações são ações conscientes com suas fases de 

orientação e execução. Com o passar do tempo, a fase de orientação é 

eliminada e a ação se transforma em operação. (JONASSEN & MURPHY, 

1999, p.73) 

 

Entre as operações que os professores realizam e que compõem a atividade em questão 

se encontram atos burocráticos e automatizados, como fazer anotações no diário de classe 

(notas, chamada etc.) e até práticas docentes automatizadas como “passar dever de casa” ou 

seguir a sequência didática imposta pelo livro. Vale ressaltar que tais operações somente são 

entendidas como tal quando não envolvem a consciência. Assim, o ato de “passar dever de 

casa” pode se constituir em uma ação, se for conscientemente realizado ou uma operação, 

quando o professor apenas indica as páginas do livro que o aluno deve fazer.  

Entre as operações mais comumente observadas entre os alunos durante as aulas 

podemos dar como exemplo: copiar a matéria e corrigir os exercícios do livro. Na verdade, 

tudo o que o aluno e o professor fazem em sala de aula de maneira mecânica e sem se 

apropriar do seu verdadeiro sentido constitui-se em operações.   

 

5.1.4 Análise dos instrumentos mediadores da atividade 

 

De acordo com Jonassen e Murphy (1999), a mediação entre os componentes da 

atividade pode ser feita por meio de instrumentos como signos, máquinas, linguagens e leis, 

além dos métodos, modelos e procedimentos formalizados e culturalmente aceitos dentro do 

contexto da atividade. 

Assim, além dos instrumentos físicos que fazem a mediação da atividade aulas de 

inglês na escola, já descritos na seção 5.1.2 (material didático, equipamentos etc.), tal 

atividade é também mediada pela cultura escolar (representada pelas normas explícitas e 

implícitas historicamente construídas dentro da instituição), pela abordagem metodológica 

adotada e seus procedimentos e ainda por fatores subjetivos como a identidade do professor 

(sua formação e suas crenças a respeito do objeto da sua prática, por exemplo) e do aluno 

(suas crenças e experiências sobre o aprendizado de inglês e seu estilo de aprendizagem).  

Como já exposto anteriormente (cf. capítulo 3, seção 3.2), a qualidade dos 

instrumentos disponíveis para mediar a atividade pode limitar ou ampliar o seu objeto. Dentre 

os instrumentos que facilitam o aprendizado de inglês no contexto investigado, posso citar a 

adoção do livro didático que, se não resolve todas as questões pedagógicas, pelo menos 
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auxilia na construção de uma identidade e unidade da disciplina dentro da instituição escolar, 

o que, de certa forma, contribui para a sua valorização. Perin (2002), em um estudo realizado 

em escolas públicas do Paraná, revelou que a disciplina de língua inglesa é desvalorizada no 

ambiente escolar, em parte, devido à descontinuidade do programa e à sensação que o aluno 

tem de  

 

não-progressão e continuidade dos conteúdos, de se estar sempre 

ensinando e aprendendo a mesma coisa, o que acarreta na definição de não-

seriedade da atuação do professor e na consequente desvalorização da 

disciplina dentro da instituição. (PERIN, 2002, p. 116) 
 

Com relação ao livro didático, concordo com Lima (2011) que a presença do livro de 

língua inglesa no PNLD, introduzido a partir de 2011 pode, sem dúvida, contribuir para a  

definição de propostas curriculares e para suporte no planejamento e execução das aulas de 

inglês na escola pública. Entretanto, embora a presença desse material tenha se tornado um 

ponto positivo, as condições operacionais e a ausência de recursos físicos ainda têm limitado a 

atuação docente na disciplina. As precárias condições operacionais que a instituição onde a 

presente pesquisa foi realizada oferece para o ensino de língua inglesa são percebidas por 

muitos dos seus professores (com os quais faço coro) como obstáculo para trabalhar as quatro 

habilidades.  O grande número de alunos nas turmas, o espaço comprimido da sala de aula e o 

pouco tempo na grade curricular são exemplos dessa precariedade. Esses mesmos professores 

também se queixam da falta de equipamentos e ambiente adequados para o trabalho com a 

habilidade de compreensão oral. 

Na realidade, esses problemas têm sido motivo de queixa de professores de inglês em 

todo o país, e podem explicar, em parte, a presença de práticas tradicionais de ensino de 

gramática e vocabulário, ainda muito comuns no contexto da escola pública (PAIVA, 2009, 

2011; BARCELOS, 2007; LEFFA, 2007; COX & ASSIS-PETERSON, 2007), o que tem sido 

motivo de desinteresse por parte do aluno, como exemplificam Siqueira e Anjos: 

 

Não precisamos nos debruçar em estudos mais profundos para sabermos que 

ensinar e aprender inglês nesse ambiente têm, na maioria dos casos, sido 

orientados por e para aspectos gramaticais apenas. Por conta disso, são 

práticas pedagógicas tidas como maçantes e desinteressantes, desprovidas de 

quaisquer sinais que representem alguma relevância social para o aprendiz. 

(SIQUEIRA e ANJOS, 2012, p. 132) 
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Tais condições operacionais favorecem as ações que caracterizam o paradigma da 

transmissão e aquisição nas aulas de inglês, listadas em 5.1.3, e podem levar o professor a 

focar no ensino de certas habilidades em detrimento de outras.  Assim sendo, mesmo 

professores bem capacitados e dispostos a mudar esse paradigma podem ser desestimulados 

pela ausência de recursos físicos mínimos para o exercício de sua profissão.   

Do mesmo modo que a ausência de instrumentos físicos limita o ensino de inglês na 

escola, a cultura escolar, como mediadora da atividade, pode minar o desejo de um trabalho 

mais voltado para a aprendizagem participativa e colaborativa. Duas características muito 

presentes na cultura do contexto escolar ora investigado são a centralidade da figura do 

professor -  que promove no aluno uma atitude passiva diante do aprendizado - e a 

valorização do saber individual.  Esse último pode contribuir para a promoção de atitudes 

egoístas como a demonstrada por um aluno do 9º ano.  Quando consultado sobre suas 

expectativas para o ano letivo de 2012, o aluno declarou:  

 

“Não preciso dessa aula porque faço curso [...] (quero) passar direto, fazer o livro todo no 

primeiro dia do ano para ficar ‘livre’ nas aulas.” (depoimentos 3 e 4, ANEXO 25) 

 

Como a cultura dessa escola (que reflete a cultura da própria sociedade atual) valoriza 

o desempenho individual, muitos alunos são levados a se preocupar apenas com as suas notas 

e com as suas expectativas individuais em relação à disciplina, como demonstrado nas falas 

de muitos alunos que fazem curso quando dizem que “as aulas são fáceis demais” ou “deveria 

haver conversação nas aulas”. 

 Tais alunos não percebem a dificuldade de colegas que se ressentem em não ter tido a 

oportunidade 
29

 de frequentar os tais cursos particulares e se queixam da inadequação das 

aulas, como mostra a aluna da mesma série em seu depoimento quando se queixa de que o 

professor não percebe a heterogeneidade das turmas:  

 

“Todo ano a aula de inglês é a mesma coisa, só muda o professor. A maioria acha que a escola 

é parecida com curso e na verdade não é. Espero que esse ano a professora saiba a realidade da 

turma.” (depoimento 5, ANEXO 25) 

 

Como dito anteriormente, há em cada turma da escola cerca de 45% de alunos que 

frequentam ou já frequentaram cursos de inglês, o que leva esses alunos a uma postura de 

desinteresse e de egoísmo, às vezes, extrema como o caso do aluno descrito acima. Diante de 

                                                             
29 Entre os alunos que acompanhei no período entre 2010 e 2013, cerca de 65% deles não frequentavam e 
nunca tinham frequentado cursos de inglês. 
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classes tão heterogêneas e da falta de instrumentos mediadores mais compatíveis com as 

demandas dos alunos, é comum que o professor de inglês nessa instituição não consiga, como 

nas palavras de um colega, “agradar a ninguém”. 

 

 

5.1.5 Análise do contexto da atividade: o ensino de inglês na escola pública brasileira: 

desafios e crenças 

 

De acordo com os princípios da TASHC, análises descontextualizadas das práticas 

sociais pouco contribuem para o seu entendimento. (JONASSEN & MURPHY, 1999). Por 

isso, é essencial identificar  e entender o contexto macro dentro do qual essa prática acontece. 

As investigações sobre as práticas pedagógicas da sala de aula precisam levar em conta esse 

contexto macro, como bem explicam Leffa e Irala: 

 

O professor precisa compreender que algumas de suas preocupações que 

parecem exclusivas de micro-circunstâncias didáticas não estão 

desvinculadas das situações vivenciadas pelos sujeitos e pelas sociedades 

fora de sala de aula. Se não compreendemos a dimensão social mais ampla 

dessas micro-circunstâncias, é porque, especialmente, há uma forma muito 

peculiar e perversa de sermos engendrados pelo sistema de produção. 

(LEFFA e IRALA, 2014, p. 264) 

 

O sistema de atividade que investigo não acontece em um vácuo sócio-histórico. Ele 

está situado dentro de um contexto educacional macro, repleto de desafios e contradições, que 

exige uma visão crítica daqueles que dele fazem parte. É esse contexto que passo agora a 

descrever. 

Na obra Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão, múltiplos olhares 

(LIMA, 2011), vários especialistas  brasileiros debatem a questão título do livro a partir da 

leitura de uma narrativa de aprendizagem de um aluno de escola pública na sua tentativa 

frustrada de aprender inglês nesse ambiente durante todo o ciclo do ensino básico. O aluno 

aponta como causa do seu não-aprendizado o descaso das escolas com o ensino do idioma, 

refletido no despreparo de muitos de seus professores e na atitude de outros que, apesar de 

“saber falar inglês”, não acreditavam que isso fosse possível. A frustração do aluno o levou a 

pagar cursos de idiomas, fato que transformou sua frustração em entusiasmo por esse tipo de 

aprendizado. Com base nessa narrativa, os autores convidados buscam discutir as causas que 

reforçam a crença de que a escola pública não é o local mais apropriado para aprender inglês. 
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Essa narrativa é icônica, pois infelizmente representa a regra e não a exceção no cenário de 

ensino-aprendizagem de língua inglesa (LI) no Brasil.  

De fato, a escola pública brasileira (EP) há muito tem habitado o imaginário popular 

como sinônimo de educação de baixa qualidade e com o ensino de inglês não tem sido 

diferente. Nos últimos anos, várias publicações têm tratado a questão com seriedade (LIMA, 

2009, 2011; BARCELLOS, 2011; ASSIS-PETERSON, 2008; ASSIS-PETERSON & SILVA, 

2011). No entanto, conforme aponta Paiva (2011, p. 34), pelo menos no que diz respeito ao 

ensino de inglês, não se pode dizer que as escolas particulares estejam em melhor posição. Eu 

mesma, durante os anos em que trabalhei em cursos de inglês, constatei que a maior parte de 

seus clientes eram filhos de classe média que estudavam em escolas particulares.  

As narrativas de aprendizagem de alunos de escolas públicas de várias partes do país e 

que compõem o corpus do projeto AMFALE
30

 trazem em sua maioria exemplos de fracassos 

e frustrações de alunos que não conseguiram aprender inglês. São inúmeras as razões para 

essas frustrações, mas todas mostram que elas  resultaram no desinteresse por essa disciplina e 

na descrença na qualidade do seu ensino nesses ambientes.  

Uma análise rápida dessas narrativas mostra que o desinteresse pelas aulas de inglês 

na escola era causado principalmente pelo ensino mecânico de regras gramaticais e pela 

ausência de práticas comunicativas na sala de aula. Esse desinteresse se traduz sob a forma de 

indisciplina ou de apatia, situação muito comum entre os alunos que não veem sentido 

naquilo que fazem na escola. No entanto, muitas pesquisas mostram que os alunos e suas 

famílias valorizam o conhecimento de inglês para suas vidas, embora não reconheçam a EP 

como local para esse aprendizado  (PERIN, 2002; DIAS, 2006; SANTOS, 2005).   

Os problemas conjunturais como turmas numerosas e heterogêneas, carga horária 

insuficiente e falta de recursos, bem como a alegação da dificuldade dos alunos com o 

aprendizado e o reconhecimento das deficiências na sua própria formação, vêm se somar a 

essa atitude dos alunos, contribuindo para a desmotivação da maioria dos professores.   

Toda essa situação parece estar associada à desvalorização da disciplina dentro das 

várias instâncias da administração pública. Um exemplo claro do descaso do poder público 

com essa disciplina no currículo escolar é o fato de que somente depois de 10 anos, o livro de 

inglês foi incluído no PNLD
31

. A presença de professores de outras disciplinas que 

completam sua carga horária com as aulas de inglês, assim como a aprovação quase 

                                                             
30 http://www.veramenezes.com/amfale.htm 
 
31 Programa Nacional do Livro Didático 

http://www.veramenezes.com/amfale.htm
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automática dos alunos, também concorrem para que ela seja vista com menosprezo. Esse fato 

pode ser confirmado pelo trabalho de Santos (2005) que mostrou o professor de inglês como 

um “ser invisível, cuja ausência é menos percebida” e o de Perin (2002) que revelou o 

desprezo com que os alunos tratam as aulas de inglês nessas instituições. Essa atitude se 

repete também na própria sociedade que tende a caracterizar o ensino nessas instituições 

como deficiente e precário e seus professores como incapazes quando comparados aos 

professores das escolas de idiomas (GASPARINI, 2005; SOUZA, 2006). 

Entretanto, esse quadro desolador da educação pública não reflete a realidade da 

escola onde esta pesquisa foi realizada que, como foi dito, goza da reputação de ser uma 

escola pública de referência. Por exemplo,  diferentemente do despreparo comum entre os 

professores das outras instituições (públicas e privadas), seu corpo docente se destaca, já que, 

em sua maioria, ingressam por concurso público e possuem titulação em nível de pós-

graduação
32

.   

A frustração e o quase total desinteresse dos alunos das escolas públicas descritos nas 

narrativas de aprendizagem também acontecem em um grau muito menor nesse contexto. 

Esse fato pode ser exemplificado pelo reconhecimento de muitos dos alunos de que seu 

aprendizado de inglês ocorreu na escola e não em cursos livres (ANEXO 3). Mesmo assim, 

muitos deles se ressentem da ausência da prática da oralidade e revelam o desejo de 

matricular-se em cursos livres, pois o “inglês da escola não é suficiente” e “não há 

conversação nas aulas”, o que contribui para reforçar uma crença muito comum de que o local 

ideal para aprender inglês é o curso livre (ANEXOS 3 e 5).   

Os muitos problemas presentes no ensino de inglês na escola pública alimentam 

algumas crenças em relação ao ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras nesses 

contextos que podem se transformar em barreiras para a melhoria da situação. Barcelos (2007, 

p. 18) define crenças como 

 

uma forma de pensamento, construções da realidade, maneiras de ver e 

perceber o mundo e seus fenômenos, coconstruídas em nossas experiências 

resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)significação. 

Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), dinâmicas, 

contextuais e paradoxais. (BARCELOS , 2007, p. 18) 

 

 

                                                             
32 Segundo levantamento realizado em 2014, havia no departamento de Língua Inglesa na instituição 31% dos 
professores com título de doutorado e 65% com título de mestrado. 
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 Entre essas crenças podemos citar aquela ainda enraizada em muitos professores de 

que só é possível ensinar coisas básicas aos alunos da escola pública (BARCELOS, 2007; 

COELHO, 2005; SANTOS, 2005; LEFFA, 2009, 2011). Esse tipo de pensamento traz 

consigo a ideia de déficit cultural dos alunos, pois  “Eles não aprendem português quanto 

mais inglês.” (Moita Lopes, 1996, p 63). Um estudo realizado em três escolas públicas no 

interior do estado de Minas Gerais (COELHO, 2005) revelou que seus professores “acreditam 

que não é possível ensinar estruturas mais complexas porque os alunos não acompanhariam” e 

que os alunos “estão interessados em aprender coisas fáceis” (COELHO, 2005, p. 115). Outra 

pesquisa similar, no estado do Mato Grosso (LYONS, 2009) mostrou como uma das crenças 

mais frequentes de uma professora de EP a de que “os alunos não têm uma base linguística 

e/ou educacional adequada para aprender inglês”. Esse tipo de crença contribui para a 

formação de um círculo vicioso: os professores não acreditam que os alunos vão aprender e 

esses não aprendem e acreditam que a escola não tem capacidade de ensiná-los. Esse 

descrédito na capacidade do aluno em aprender, segundo Leffa (2009) é um dos mecanismos 

de exclusão montados para “impedir o acesso do aluno pobre ao clube fechado dos falantes de 

uma língua estrangeira” (LEFFA, 2009, p. 117) 

Outra crença muito presente no imaginário popular, e até entre professores, é a de que 

saber a língua corretamente, ou seja, conhecer e dominar sua estrutura gramatical e seu léxico 

antecede o saber usá-la (BARCELLOS & ABRAÃO, 2006). Tal crença explica, em parte, 

porque o ensino de gramática e vocabulário  nas escolas ainda é tão presente, como explica 

Paiva  

  

[...] a visão predominante, ao longo dos tempos, é a de que se aprende uma 

língua estrangeira (LE) através da análise de estruturas sintáticas, da 

memorização de regras gramaticais e de exercícios de tradução. O ensino 

explícito da gramática sempre foi o carro chefe no ensino de línguas e pouca 

mudança pode ser observada, mesmo nos dias de hoje. (PAIVA, 2005, p. 

127) 

 

Existem outras crenças que permeiam as situações de ensino e aprendizagem de 

línguas estrangeiras, como a crença sobre o país da língua alvo como o lugar ideal para  se 

aprender essa língua (BARCELOS, 2004, 2007) que reforça a crença sobre o modelo de 

falante nativo, ou ainda crença de que inglês é língua de elite (LEFFA, 2009,p.117; 2011, 

p.20, PAIVA, 2011, p.36) e a crença de que aprender uma língua é necessariamente aprender 

a falar essa língua (ALMEIDA, 2012, p. 346). 
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No entanto, concordo com Siqueira e Anjos (2012)  que a crença mais perniciosa de 

todas  e que pode se tornar um obstáculo para a transformação qualitativa do ensino de inglês 

na escola pública é  aquela de que não se aprende inglês nessas instituições. Essa crença, 

alimentada pelos preconceitos em relação a essa instituição como um todo e não apenas ao 

ensino de inglês, e àqueles que a frequentam, tem feito parte dos debates acerca dos 

problemas que esse campo da educação enfrenta, como afirmam esses autores: 

 

Muito também se tem debatido sobre as práticas e metodologias voltadas 

para o ensino da língua inglesa nesse ambiente, suas demandas e 

implicações, seus resultados pífios, deixando-se emergir e solidificar, com 

bastante frequência, crenças diversas a esse respeito, inclusive a pior de 

todas, e talvez a mais propagada no inconsciente coletivo, de que é 

impossível se aprender inglês nas escolas públicas brasileiras. (SIQUEIRA e 

ANJOS, 2012, p. 128) 

 

A influência dessa crença tem sido reconhecida por vários autores que investigam a 

questão do ensino de inglês no Brasil  (BARCELOS, 2004, 2007 e 2011; COX & ASSIS-

PETERSON, 2007; LEFFA, 2009; LIMA, 2011, SIQUEIRA E ANJOS, 2012; PAIVA, 2007). 

Ferreira
33

  (2010) aponta como uma das principais barreiras para o aprendizado de idiomas 

nas escolas regulares justamente a crença, já cristalizada, de que a escola não é o local para 

esse aprendizado. Ela é compartilhada pelos alunos, seus pais e pelos próprios professores 

dessas instituições (BARCELOS, 2011; BARCELOS, 2007; COX & ASSIS-PETERSON, 

2007).  Em suas  revisões de estudos sobre crenças de a respeito do aprendizado de inglês no 

Brasil, Barcellos (2004, 2007, 2011) constatou que a maioria dos professores (formados ou 

em formação) não acredita que seja possível aprender inglês na escola pública e que os cursos 

de idiomas são “o lugar par excellence” para tal (BARCELOS, 2011, p. 149). 
34

 

Essa situação só reforça a imagem da escola pública como ineficiente para cumprir a 

principal função social que a população espera da escola, ou seja, preparar os jovens para o 

mercado de trabalho e possibilitar sua ascensão social. Tal função tem sido apropriada pelas 

escolas de idiomas, cujas mensalidades podem ser pagas pelas classes mais abastadas, 

caracterizando assim mais um exemplo de omissão do Estado no seu papel social de fornecer 

aos seus cidadãos um capital cultural importante no mundo atual. Para Cox & Assis-Peterson 

(2007): 

                                                             
3333 Reportagem do jornal O Estado de São Paulo, abril de 2010.  Disponível em 
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,portugues-e-a-lingua-que-se-fala-na-aula-de-ingles,537057  
34 Podemos ver sua influência até mesmo entre famílias cujos filhos estudam em escolas particulares que, ao 
invés de exigir da escola esse ensino, parecem preferir matricular seus filhos em cursos de idiomas. 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,portugues-e-a-lingua-que-se-fala-na-aula-de-ingles,537057
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O discurso da ineficiência do ensino do inglês na escola pública é 

incessantemente entoado por um conjunto de vozes, incluindo professores, 

alunos, pais, diretores coordenadores e atores sociais que, de forma contínua, 

se veem assediados pela mídia mediante propagandas de outros segmentos, 

reivindicando para si “os métodos mais modernos, os professores mais 

capacitados e a garantia de domínio do inglês perfeito no menor tempo 

possível”. (COX & ASSIS-PETERSON, 2007, p.10) 

 

Rajagopalan (2011) ratifica essa omissão do Estado ao lamentar que 

 

é um triste testemunho do fracasso do sistema público de ensino: deixar a 

cargo das escolas particulares de idiomas funções que, a rigor, caberia, pelo 

menos em parte, ao estado fornecer gratuitamente. (RAJAGOPALAN, 2011, 

p. 59) 

 

 

A análise dos dados gerados pelos questionários realizados ao longo da presente 

pesquisa revelou a presença de tal crença, não apenas entre os meus alunos, mas entre alunos 

das outras séries do ensino fundamental. Uma consulta com meus alunos do 8º e 9º anos em  

2013 revelou que 72% acreditavam que a melhor maneira de aprender LE no Brasil era 

frequentando cursos (ANEXO 3). Esse percentual subiu para 97% entre os alunos 6º e 7º anos 

(ANEXO 5). 

Como toda atividade humana, a atividade ensinar e aprender inglês é permeada por 

muitas das crenças descritas nesta seção. Sua compreensão se faz  importante, pois elas 

afetam a nossa motivação para a atividade e a maneira como nos apropriamos do objeto.  

 A crença de que não se aprende inglês na escola regular pode, como dito 

anteriormente, se tornar um obstáculo à transformação, pois  ela paralisa os sujeitos, levando-

os a atuar em um objeto sem sentido e transformando a atividade a uma operação mecânica. 

Portanto, a compreensão sobre essa importante crença e o seu reconhecimento como uma 

contradição histórica podem ser o primeiro passo para um processo de mudança, já que 

podem levar os sujeitos a buscarem um novo sentido para o objeto da atividade. 
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5.2 ANÁLISE E BUSCA DE EXPLICAÇÕES: as contradições do sistema aulas de 

inglês 

 

 

O segundo estágio do ciclo expansivo se caracteriza pela busca de explicações para os 

problemas que mais impacto tiveram na minha decisão de intervir na atividade. Essa busca 

levou à revelação das contradições existentes no sistema, que foram analisadas dentro da 

perspectiva da TASHC. Assim como a descrição do sistema de atividade foco da investigação 

e do seu contexto sócio-histórico, a identificação das contradições desse sistema também 

contribui para uma melhor compreensão da situação e para a construção de soluções para os 

problemas que resultaram dessas contradições.  

Na seção 5.1.5, descrevi os vários problemas que envolvem o ensino e aprendizagem 

de inglês nas escolas públicas brasileiras e na instituição onde a pesquisa foi realizada. Como 

parte integrante do sistema de educação pública no país, o sistema de atividade foco desse 

trabalho (aulas de inglês) é também repleto de conflitos e problemas, talvez não na mesma 

dimensão daqueles mostrados naquela seção, mas igualmente importantes, sobretudo se 

levarmos em conta que a escola onde atuo é reconhecida como uma referência geral de ensino 

público de qualidade, o que só aumenta a responsabilidade dos seus integrantes de procurar 

soluções para as mesmas questões que afligem todo o sistema público de ensino no país. 

Além  dos problemas apontados pelos professores, já descritos na seção anterior, como as 

turmas numerosas e heterogêneas e a falta de infraestrutura
35

 para tornar as aulas “mais 

atraentes” (ANEXO 9), um dos maiores desafios segundo esses professores é o desinteresse 

dos alunos pelas aulas. 

Pode-se perceber uma estreita ligação entre esse problema e os demais. A falta de 

motivação e de interesse pelas aulas de inglês nessa escola parece ser consequência das 

limitadas condições operacionais apontadas pelos professores e também da dificuldade dos 

mesmos em lidar com essas limitações para concretizar seu desejo de motivar os alunos.  

Reconheço no meu cotidiano profissional os mesmos problemas dos colegas, mas 

acredito que os alunos também devem ser ouvidos se quisermos ter uma noção mais clara de 

todas as questões que constituem essa realidade. Por isso, sempre tive o hábito de consultá-

                                                             
35 As salas de aula contêm apenas uma mesa e um quadro de giz e sua acústica é motivo de queixas constantes. 
Além disso, não há equipamentos para a realização de atividades com vídeo e áudio.  
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los
36

 sobre suas expectativas no início de cada ano letivo e sobre suas opiniões e sugestões 

acerca das minhas aulas ao longo do período letivo. Uma constante nessas ocasiões é a queixa 

de que as aulas são “repetitivas e chatas” e que há “muitos textos e gramática”, e o 

consequente pedido dos alunos por aulas “mais dinâmicas”. Nessas ocasiões, diferentemente 

dos professores da instituição, eles raramente se queixam da quantidade de alunos nas turmas 

ou da falta de infraestrutura da escola para proporcionar as tais “aulas mais dinâmicas”. Em 

suas falas, eles atribuem ao professor essa tarefa.  

Considero a falta de motivação dos alunos o problema de maior relevância dentro da 

minha prática. No entanto, as minhas reiteradas tentativas de mudar a situação têm esbarrado 

nas limitações impostas pelas condições operacionais mencionadas pelos meus colegas: 

turmas grandes e heterogêneas, pouco tempo de aula e ausência de recursos físicos. A essas 

limitações acrescento o projeto pedagógico da disciplina na escola que se concentra no ensino 

de uma única habilidade (no caso, a leitura) como uma das causas de desmotivação dos 

alunos. Apesar de ser um poderoso instrumento para cumprir a função social do ensino da 

língua inglesa na escola, o ensino da competência de leitura não parece ser muito bem 

compreendido pelos alunos, que, igualmente ao que acontece com estudantes brasileiros de 

um modo geral,  entendem o aprendizado de uma língua estrangeira como a aquisição da 

habilidade oral (MICOLI, 2011; PAIVA, 2007).  

Pude perceber esse pensamento nas várias consultas formais e informais (ANEXOS 3, 

5 e 6) que tenho feito a alunos de várias séries do ensino fundamental da escola, sobre como 

eles veem o ensino de inglês nesse ambiente.  Muitos têm expressado seu desejo de que as 

aulas sejam “dadas em inglês” e a maioria considera importante fazer curso de inglês para 

“aprender a falar”, já que “não há conversação na escola” (ANEXO 3). 

Diante desse quadro, pode-se concluir que a construção de um objeto comum para a 

atividade aulas de inglês se caracteriza por um embate constante, evidenciado pelos 

frequentes conflitos entre os alunos, que não têm muita motivação para participar das aulas 

(embora isso  não gere maiores problemas na sala de aula), e os professores, que se veem 

restringidos na sua prática docente, resultando em insatisfações de ambas as partes.  

Como dito acima, a falta de motivação dos alunos sempre foi a questão que mais tem 

me incomodado, já que ela interfere na minha própria motivação. Percebi, no início do projeto 

em 2009, que eu mesma estava insatisfeita com as minhas aulas. Eu também desejava “aulas 

                                                             
36 Nesses últimos anos tenho trabalhado com turmas de 8º e 9º anos, portanto, a maioria dos exemplos usados 
nesse trabalho se refere a esses níveis. 
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mais dinâmicas”. Foi durante as minhas muitas tentativas de motivar os alunos que me dei 

conta da inter-relação entre todos os problemas mencionados. Em outras palavras, a mediação 

da atividade aulas de inglês, representada pelas condições operacionais que a escola oferecia, 

não era suficiente para atingir o resultado esperado pelos sujeitos (professora e alunos) para a 

atividade. Assim como os alunos, eu também desejava realizar um trabalho integrado com as 

quatro habilidades, dentro da abordagem sociointeracional recomendada pelo projeto 

pedagógico da instituição.  

Como explicado na seção 5.1.2, além dos procedimentos metodológicos que 

orientavam a minha prática, a mediação nessa atividade consistia basicamente de 

instrumentos como o livro didático, as folhas de atividades extras que eu preparava e do 

quadro de giz.  A minha insatisfação com esse tipo de mediação tem me levado a buscar 

outros recursos e procedimentos que possam oferecer um novo sentido para as aulas. Entre 

eles posso citar: a mudança no arranjo das carteiras dos alunos nas aulas
37

, com os alunos 

trabalhando em parceria durante as aulas; a tentativa de falar mais inglês com os alunos; 

projetos com recursos audiovisuais, além do uso de recursos da internet. 

Desse modo, tenho almejado proporcionar aos alunos experiências diferentes no 

aprendizado da língua. No entanto, essas iniciativas têm vindo sempre acompanhadas de 

desafios. As aulas em parceria, por exemplo, nem sempre funcionam como esperado, pois 

muitos alunos preferem trabalhar sozinhos (cf. seção 5.1.4)  e outros usam esse novo arranjo 

apenas para se distrair e conversar. Há também a questão espacial da sala de aula, que muitas 

vezes não permite disposições muito diferentes do estabelecido pela escola. Da mesma 

maneira, a tentativa de falar inglês durante a aula se mostra sempre como um desafio para as 

turmas de 8º e 9º anos que não se acostumaram com essa prática nos anos iniciais. Tais turmas 

se dividem entre  alunos que esperam essa atitude do professor de línguas (ANEXO 7) e 

alunos que temem que essa prática possa prejudicar o “entendimento da matéria”, pois eles 

são “alunos que não fazem curso”. Dessa forma, a prática da oralidade tem ficado 

condicionada à negociação com cada turma. 

As aulas com vídeo e o uso de computadores para acessar a internet depende sempre 

da disponibilidade dos ambientes próprios para essas atividades, o que nem sempre tem sido 

possível
38

. O uso das salas de informática, por exemplo, sempre foi problemático devido à 

dificuldade de conseguir horário para levar as turmas (já que são usadas no curso de 

                                                             
37 As carteiras são dispostas em fileiras e não há muito espaço entre elas, o que às vezes dificulta a mobilidade 
do professor entre os alunos.  
38 Na escola há duas salas de informática,  uma sala de vídeo e um aparelho móvel de TV e DVD. 



109 
 

programação oferecido pela escola para o ensino médio) e também pela falta de apoio técnico 

durante as aulas nesses locais. 

Antes do Projeto aparecidanet, o trabalho na sala de informática tinha como 

finalidade trabalhar a leitura de textos autênticos e de variados gêneros, além de trabalhar 

outras habilidades como a compreensão oral por intermédio de vídeos e  podcasts, e a 

produção escrita. Desenvolvi para esses momentos projetos que integravam várias habilidades 

que denominei de webtarefas (MOREIRA, 2008; 2009). Contudo, as limitações impostas 

pelas estruturas física e organizacional da escola tem restringido cada vez mais a frequência 

no uso desses recursos. 

Diante dessa situação que há anos vivencio, comecei a perceber em 2009 a 

necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a situação que me apontasse caminhos mais 

sólidos para a solução dessas dificuldades. Assim, passei então a refletir sobre quais 

contradições estariam subjacentes às questões que me causavam insatisfação, ou seja, o 

desinteresse dos alunos pelas aulas e as condições operacionais que a escola oferecia para 

essas aulas.  

Para Engeström e Sannino (2010, p.7), há uma diferença substancial entre conflitos 

(experienciais) e contradições (desenvolvidas dentro dos sistemas). Para os autores, os 

conflitos estão situados no nível das ações de curta duração, enquanto que as contradições 

estão situadas no nível da atividade ou entre as atividades e, como tal, têm vida bem mais 

longa. Para esses autores, ambos estão “localizados em dois diferentes níveis de análise”.  

Foi no nível de análise das contradições que investiguei os problemas que detectei 

como principais obstáculos à transformação que eu desejava para as minhas aulas. A 

insatisfação com a minha prática revelou a existência de contradições, cuja compreensão 

contribuiu para a reflexão sobre a situação-problema e para a  construção de um modelo de 

solução, pois como afirmam Engeström e Sannino (2010): 

 

as contradições se transformam em forças motrizes de aprendizagem 

expansiva quando são trabalhadas de modo que propiciem a emergência de 

um novo objeto e sua transformação em um motivo.  (ENGESTRÖM E 

SANNINO, 2010, p.7) (tradução minha)
 39

 

 

Foram identificadas três contradições básicas no sistema de atividade do qual faço 

parte e sobre o qual a intervenção foi realizada.  

                                                             
39 Contradictions become actual driving forces of expansive learning when they are dealt with in such a way 
that an emerging new object is identified and turned into a motive 
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5.2.1 Contradições na relação sujeito-objeto 

 

No caso do desinteresse dos alunos, percebi que as contradições situam-se na relação 

dos alunos com o objeto da atividade aprender inglês dentro da atividade aulas de inglês na 

escola.  Na seção 5.1.1 discutimos a discrepância entre os motivos dos alunos e do professor 

que faz com que esses construam objetos distintos um do outro. Também foi dito que a 

identificação ou não-identificação dos sujeitos com o objeto da atividade influencia no seu 

engajamento na atividade.  

A multivocalidade como um dos princípios da Teoria da Atividade nos leva a atentar 

para as diversas vozes que partilham a atividade aulas de inglês. Cada um dos participantes 

(professores e alunos) traz para a atividade suas experiências, crenças e expectativas, o que 

faz com que ao mesmo objeto sejam conferidos significados diversos.  

No caso das aulas de inglês, as vozes do professor (representante de uma comunidade 

específica de docentes), de diferentes alunos (que trazem consigo outras vozes, como a da sua 

família, por exemplo) e da comunidade escolar (representada pelas suas regras) se encontram 

em um embate frequente. Essas vozes se traduzem nas expectativas que seus atores trazem 

para a atividade e representam o real motivo de cada um deles.  

Concluí, dessa forma, que duas causas poderiam estar subjacentes ao desinteresse dos 

alunos nas minhas aulas: 1) a frustração de suas expectativas em relação ao aprendizado de 

inglês na escola, alimentada pela crença de que os cursos livres são o local ideal para aprender 

inglês, e 2) o desconhecimento sobre o propósito do ensino de inglês nessa instituição
40

, o que 

leva o aluno a construir uma imagem de objeto com base nas suas crenças.  

Quando presentes, esses dois fatores contribuem para que os alunos  não se 

identifiquem com o objeto da atividade, o que os leva a construir para si objetos diversos. 

Assim, por exemplo,  o objeto aprender inglês se transforma em objetos tão distintos como: 

“memorizar” a matéria para tirar boas notas ou  aproveitar as aulas de inglês para fazer 

outras coisas, contribuindo para que o objeto da atividade aulas de inglês se torne tão 

confuso, correndo o risco de se tornar obscuro, como explica Engeström:  

 

                                                             
40 De acordo com o projeto pedagógico da instituição, o ensino de língua estrangeira consiste em fornecer, por 
meio da leitura, “o instrumental necessário para estimular a sua consciência crítica” (BRASIL, 2002). 
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À medida que os sistemas de atividade se tornam fragmentados pelas suas 

contradições internas, o objeto da atividade tende a se perder ou se tornar 

obscuro. (ENGESTRÖM, 2011, p. 9) (tradução minha) 
41

 

 

 

5.2.2 Contradições na relação instrumento-objeto 

 

Como já exposto em 5.1.4, a qualidade dos instrumentos influencia na qualidade dos 

objetos. Tenho percebido que as condições e os instrumentos mediadores disponíveis para a 

realização dessa atividade pedagógica na escola investigada têm contribuído para a 

emergência de ações dentro do paradigma da transmissão, que transformam o objeto ensinar e 

aprender inglês, resultando em aulas predominantemente expositivas e centradas no professor.  

Vejo essa situação como uma contradição secundária entre o objeto e os instrumentos 

empregados para sua realização, pois, no meu caso, os instrumentos mediadores não 

contribuem para a realização do objeto que eu idealizo para a atividade. Também para os 

alunos, ela se apresenta como uma contradição na medida em que eles se sentem frustrados 

em relação ao seu objeto idealizado: aprender a falar a língua. Por essa razão, os cursos 

aparecem como única ou melhor opção para esse aprendizado na opinião dos alunos.  

 

 

5.2.3 Contradições entre sistemas 

 

Como já foi visto, o sistema de atividade foco desta pesquisa faz parte de uma 

atividade maior que é o sistema educacional do país e, portanto, depende da sua organização e 

lógica. Assim, a infraestrutura da escola, responsável pelas condições operacionais da 

atividade foco deste trabalho também depende dessa macroestrutura. Essa infraestrutura 

interna, por sua vez, influencia todas as atividades que existem dentro da escola. O sistema de 

atividade aulas de inglês é, portanto, diretamente afetado por essa situação, como mostra o 

projeto pedagógico da instituição onde a atividade investigada acontece, que justifica o foco 

na leitura como única opção viável para o trabalho da disciplina (cf.5.1.1) .   

O documento parece seguir a atitude condescendente em relação à precária situação da 

educação no país que permeia os PCNs (1998). Conforme esse pensamento, são as condições 

circunstanciais que determinam os projetos pedagógicos das escolas e não o contrário. Assim, 

                                                             
41 As activity systems become fragmented by their inner contradictions, the object of activity tends to get 
blurred or lost. 
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quando fazemos somente o que nos permitem as circunstâncias, corremos o risco de nos 

acomodarmos e não vislumbrarmos as possibilidades de transformação. Acredito que, por 

mais nobre que seja a proposta do trabalho com leitura dentro do letramento crítico, o foco em 

uma única habilidade restringe as possibilidades de aprendizado dos alunos e nos iguala à 

“ideologia do pouquinho”  (SANTOS, 2005) ou das “soluções pela metade” (MICOLI, 2011, 

p. 179), tão presentes no cenário da educação pública brasileira.  

Assim, como nenhum sistema de atividade tem existência independente, qualquer 

processo de mudança no meu sistema de atividade aulas de inglês será influenciado por esses 

fatores circunstanciais. Isso explica, por exemplo,  a dificuldade para romper com a tradição 

das aulas centradas no professor e para trabalhar de modo diferenciado que relatei nesta seção. 

 

Para finalizar a seção, faço agora o resumo dos três tipos de contradições identificadas 

no sistema de atividade foco da intervenção,  objetivo do segundo estágio do ciclo expansivo. 

 

1. CONTRADIÇÕES NA RELAÇÃO SUJEITO-OBJETO: os alunos não se identificam 

com o objeto representado pelas ações do professor  e passam a criar seus próprios 

objetos dentro da atividade. Tal desengajamento com o objeto ocorre quando têm suas 

expectativas frustradas,  quando não acreditam no objeto aprender inglês na escola ou 

quando desconhecem os propósitos da atividade. 

 

2. CONTRADIÇÕES NA RELAÇÃO INSTRUMENTO-OBJETO: os instrumentos 

mediadores não contribuem para a realização do objeto idealizado para a atividade. 

 

3. CONTRADIÇÕES ENTRE SISTEMAS: as condições impostas por outro sistema de 

atividade (a instituição escolar) restringem as intervenções no sistema em foco.   

 

Um possível caminho para a resolução da primeira contradição é a construção conjunta de 

um novo objeto para a atividade, como sugerem Engeström e Sannino (2010): 

 

Em uma rede em que dois sistemas são interligados, os dois objetos são 

interconectados de modo que eles agem juntos para produzir um resultado. 

Mesmo assim, seus objetos são diferentes e há uma crescente tensão entre 

eles. Esses conflitos podem ser transformados por meio de um processo de 

aprendizagem expansiva, no qual as duas partes podem juntas gerar um novo 

objeto e um novo conceito que irão compartilhar. (ENGESTRÖM & 

SANNINO, 2010 –p.6) 
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Como afirmado no capítulo 3 (seção 3.2), a TASHC destaca o conceito de mediação 

nas ações humanas. Isso implica entender que os indivíduos não apenas agem por meio de 

instrumentos, mas também aprendem e evoluem por meio deles. Nesse sentido, a introdução 

de um novo instrumento para mediar a atividade aulas de inglês se mostrou como uma 

solução viável para a questão da inadequação dos instrumentos de que dispunha para essa 

atividade (segunda contradição), já que eu pouco poderia fazer para mudar as condições 

operacionais impostas pelo ambiente escolar para a atividade (terceira contradição).  

Essas duas ideias de intervenção – a construção de um novo objeto e a introdução de 

um novo instrumento - fizeram parte da construção de uma solução para os problemas aqui 

analisados e serão descritas na próxima seção.  
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5.3 CONSTRUINDO UM MODELO DE SOLUÇÃO:  A introdução de um novo 

instrumento mediador  

 

 

Refletindo sobre os problemas expostos na seção anterior, percebi que eles retratavam 

a falta de sentido da atividade aulas de inglês na escola para muitos alunos e conclui que tal 

atividade só se transformaria se o seu objeto fosse reconceitualizado para eles e também para 

mim.  Tal reflexão me motivou a buscar uma maneira viável de intervir na situação para 

provocar essa reconceitualização.  Após várias tentativas de promover mudanças na atividade 

através de novos procedimentos didáticos e do uso de recursos multimidiáticos (apesar das 

dificuldades já relatadas), senti a necessidade de incrementar a qualidade das aulas de forma 

mais consistente. Foi então que surgiu a ideia da criação do ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA), que se transformou no Projeto aparecidanet. Nesta seção descrevo o processo de 

criação do AVA, que teve início em 2009, e de sua introdução como um novo instrumento 

mediador das minhas aulas. 

De acordo com Thorne (2003), um dos princípios básicos para a criação de um 

ambiente virtual de aprendizagem é a identificação de algumas necessidades dos educandos, 

que não estariam sendo contempladas pelo ensino presencial. Nesse sentido, foram várias as 

necessidades que identifiquei na atividade; algumas até de ordem prática, como a 

impossibilidade de utilizar a sala de informática da escola para dar continuidade aos projetos 

pedagógicos com os recursos da internet, que mencionei na seção anterior. 

Desejava ter um espaço que pudesse propiciar uma modalidade de ensino e 

aprendizagem mais participativo e colaborativo e, ao mesmo tempo promover a autonomia  

dos alunos. Em outras palavras, um ambiente que funcionasse como suporte para práticas de 

ensino e aprendizagem mais significativas, seguindo a concepção de Barab et al 2001) para os 

“ambientes de aprendizagem participativos”.  A primeira ideia foi criar um blog (figura 9) que 

pudesse também ser utilizado por outros professores da equipe. Porém, como essa ferramenta 

não se mostrou compatível com as expectativas acima citadas, além de não contar com o 

entusiasmo dos colegas, ela foi logo abandonada.  
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Figura 9: Página principal do blog em 2009 

 

Assim, estabeleci alguns parâmetros para o ambiente virtual que eu desejava construir.  

Além de se configurar como um novo instrumento mediador para as minhas aulas, 

proporcionando atividades diferentes daquelas realizadas em sala de aula com o uso de 

material impresso (livro didático e folhas de atividades), ele deveria ser um espaço em que 

todos os alunos tivessem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos da língua-alvo, 

sobretudo aqueles alunos que não frequentavam cursos de inglês, já que esse ambiente 

poderia oferecer recursos para o desenvolvimento de outras habilidades, como a compreensão 

oral e produção escrita, as quais recebiam pouca atenção em sala de aula. 

 Esperava também que ele pudesse provocar uma mudança de paradigma de ensino e 

aprendizagem de LE na escola, incentivando ações mais participativas e colaborativas, além 

de engajar mais os alunos no processo de aprendizagem, promovendo assim sua autonomia. 

Segundo o Horizon Report K-12-2013
42

, um relatório sobre as tendências para a 

educação básica nos próximos anos, produzido por um consórcio de universidades e empresas 

de tecnologia de vários países, as cinco tendências para os próximos anos são: 

 

1. Inclusão de elementos online na educação, a aprendizagem híbrida e os modelos 

colaborativos. 

 

2. A influência das mídias sociais na educação. 

 

                                                             
42 O relatório está disponível em http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2013-k-12-edition/  

http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2013-k-12-edition/
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3. A disseminação de conceitos como conteúdo aberto, dados abertos e recursos abertos, 

juntamente com noções de transparência e fácil acesso aos dados e às informações. 

 

4. O uso de dispositivos móveis em contextos escolares. 

 

5. O crescente desafio para os educadores revisarem seus paradigmas de ensino, imposto 

pelo fácil acesso dos alunos aos recursos e à informação disponibilizados na internet. 

 

Alguns autores brasileiros também já apontam para a necessidade de se refletir sobre 

essas tendências, sobretudo no que diz respeito ao uso das mídias sociais. Para Mattar (2013), 

o grande desafio para os próximos anos será justamente criar ambientes colaborativos de 

aprendizagem através dos recursos da web 2.0, em especial as redes sociais. Valente  (2011) 

43
ressalta a importância de se aliar o uso das mídias sociais a um projeto pedagógico: 

 

Vemos que os bons casos de utilização das mídias sociais são aqueles em 

que o educador acompanha todo o processo, utiliza as ferramentas tendo em 

vista um projeto pedagógico mais amplo e demonstra domínio das 

funcionalidades que o meio escolhido possui. 

 

A modalidade de rede social parecia, portanto, o caminho mais viável para atender as 

minhas expectativas em relação à construção do AVA. Tal escolha foi impulsionada também 

pela sugestão dos alunos para que eu usasse o Orkut, uma rede social muito popular na época. 

Um colega de profissão sugeriu, então, que eu criasse meu ambiente virtual em uma 

plataforma de rede social que pudesse ser customizada dentro das minhas necessidades e 

aspirações pedagógicas. 

Decidi então pelo uso da plataforma Ning (www.ning.com). Com essa plataforma é 

possível a criação de qualquer tipo de rede social ou comunidade virtual, pois oferece espaço 

para postagens de conteúdos multimídia como fotos, vídeos e arquivos de áudio, ferramentas 

de comunicação como fóruns e chats e a possibilidade de organização personalizada do 

ambiente. A tarefa de administrador pode ser compartilhada com outros membros da 

comunidade e as redes podem ser abertas ao público ou fechadas. Na versão fechada (usada 

no projeto), para se tornar membro, é necessário receber um convite do administrador. Ao 

ingressar na rede, cada membro pode construir sua própria página, que funciona como um 

blog pessoal, onde ele pode postar seu conteúdo e através da qual pode fazer sua rede de 

amigos dentro da comunidade.   

                                                             
43 Entrevista disponível em https://www.institutoclaro.org.br/em-pauta/uso-das-redes-sociais-na-educacao-
avanca-mas-ainda-apresenta-grandes-desafios/  

http://www.ning.com/
https://www.institutoclaro.org.br/em-pauta/uso-das-redes-sociais-na-educacao-avanca-mas-ainda-apresenta-grandes-desafios/
https://www.institutoclaro.org.br/em-pauta/uso-das-redes-sociais-na-educacao-avanca-mas-ainda-apresenta-grandes-desafios/
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O fato de a plataforma ser de fácil utilização (mesmo para leigos no assunto, como era 

o meu caso) permitiu que eu dedicasse mais tempo aos aspectos pedagógicos do projeto, 

corroborando o pensamento de Buzato (2004), que afirma que os recursos prontos “facilitam 

o trabalho do designer amador, possibilitando que ele se concentre nos aspectos funcionais, 

interacionais e comunicativos do ambiente”.  

A primeira versão da rede foi criada em setembro de 2009 para três turmas de 8º ano e 

uma turma  do 9º ano do ensino fundamental. Ela foi então batizada de aparecidanet para que 

os alunos a identificassem como uma continuidade das nossas aulas presenciais e tinha como 

slogan a frase “non-stop learning”, uma alusão ao caráter contínuo da aprendizagem. No mês 

seguinte à concepção do projeto, dei início à sua fase de experimentação quando os primeiros 

alunos se cadastraram no AVA. Essa fase de experimentação será descrita na próxima seção. 
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5.4 A EXPERIMENTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE APRENDIZAGEM: o 

Projeto aparecidanet 

 

Como exposto na seção anterior, o  modelo de ambiente virtual que construí em 2009 

começou a ser testado no segundo semestre do mesmo ano com turmas do 8º e 9º  anos do 

ensino fundamental, em um total de 160 alunos. Contudo, apesar de eu ter feito a proposta 

para todos esses alunos, apenas 58 deles aceitaram participar do projeto, que era totalmente 

experimental e, por isso, requeria adesão espontânea dos alunos. A presente seção tece a 

narrativa dessa fase de experimentação que se estendeu durante todo o ano de 2010 com 

novas turmas. 

 

 

5.4.1 A primeira versão da rede social aparecidanet 

 

Como um dos propósitos de sua concepção era a sua utilização como um instrumento 

inovador para as minhas aulas na escola, o AVA sempre teve seu conteúdo associado aos 

assuntos tratados nessas aulas, de modo que os alunos pudessem percebê-lo como uma 

extensão virtual das mesmas. Porém, nesse ambiente, os assuntos eram explorados através de 

novos recursos oferecidos como vídeos, podcasts, músicas, jogos etc., como mostra o quadro 

4.  

Quadro 4:  Lista do conteúdo da rede aparecidanet em 2009 

 

ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS na rede aparecidanet em 2009 

SEÇÕES  CONTEÚDO DA SEÇÃO 

Videos Vídeos postados pela professora e alunos 

Music Link para uma rádio online 

Photos Fotos postadas pela professora e pelos alunos 

Forums Temas discutidos em aula para os alunos darem suas opiniões 

Cool links Links para exercícios online 

Podcasts 

Dicionário online 

Jogos para praticar inglês 

Áudio-livros 

Students’ Projects Seção para apresentação dos projetos dos alunos 

Polls uma ferramenta para enquetes 

Texts to read Textos em pdf para os alunos baixarem 

Blog Posts Roteiro de estudos, Folhas de exercícios e gabaritos  de provas e testes 
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A figura 10 mostra alguns dos elementos mencionados acima, como as fotos que eu e 

os alunos postávamos; os recursos que eu disponibilizava para reforçar e ampliar os conteúdos 

das aulas; alguns  “recursos práticos” para os alunos organizarem seus estudos (roteiro de 

estudo para as provas); além de textos extras sobre os assuntos de projetos que estavam sendo 

realizados na escola (biografias e bullying). 

 

 

Figura 10: Exemplos de postagens da professora na rede - outubro 2009 

 

 

Na figura 11 é possível observar exemplos de recursos que os alunos podiam utilizar 

para desenvolver a habilidade de leitura e compreensão oral, e para ter acesso a ferramentas 

digitais para trabalhar aspectos formais da língua como pronúncia  e estruturas gramaticais.   
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Figura 11: A seção Cool Links na rede - novembro 2009 

 

Na página de novembro de 2009 (figura 12), é possível perceber a presença de outros 

elementos não diretamente ligados às questões escolares, como a rádio online e os vídeos 

postados pelos alunos. 
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Figura  12: Página principal da rede aparecidanet em 2009 

 

 

Embora eu ainda não estivesse utilizando o ambiente para realizar projetos com os 

alunos, criei uma seção para expor antigos projetos, como pode ser conferido na figura 13,  

que mostra exemplos de uma webtarefa (MOREIRA, 2008) realizada na sala de informática 

da escola. 
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Figura 13: A página Students' Projects 

 

 

Pode-se observar na página acima a constante presença de anúncios publicitários. Isso 

se devia ao fato de estar usando a versão gratuita da plataforma, o que se apresentava como 

um ponto negativo da escolha dessa modalidade de ferramenta para a construção de um 

ambiente de aprendizagem para alunos em idade escolar. 

 

 

5.4.2  A primeira avaliação do projeto (final de 2009):  

 

Embora o projeto nesse primeiro momento tenha durado apenas três meses, foi 

possível gerar alguns dados para reflexão, com base nas minhas observações anotadas em 

diário de pesquisa e em uma consulta realizada com os alunos no final do ano letivo (ANEXO 

10). Esses instrumentos forneceram dados dentro da perspectiva dos alunos: a frequência de 
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acesso dos alunos ao ambiente, os tipos de atividades mais comumente realizadas, a  sua 

opinião sobre o projeto e suas sugestões para o seu aperfeiçoamento. 

Como relatei no início desta seção, desde o início do projeto, propus aos alunos que a 

sua adesão fosse espontânea e que não haveria nenhum benefício dessa participação na 

avaliação escolar, decisão com a qual eles concordaram.  Os dados desse período revelaram 

que, dos 160 alunos convidados para ingressar no ambiente, 58 se inscreveram e tornaram-se 

membros.
44

 Desses 58 alunos, 39 responderam à consulta realizada no final do ano (ANEXO 

10), e desses, apenas 6 alunos declararam ter acessado o ambiente (fora da escola) mais de 5 

vezes no período (setembro a novembro). A maioria declarou ter acessado entre 2 e 5 vezes.  

Quanto ao tipo de atividade com as quais eles mais se engajaram online, figuraram 

(em ordem de frequência): 

1. Músicas e vídeos 

2. Exercícios de revisão de gramática e vocabulário (online e para impressão) 

3. Folhas de atividades de interpretação de textos 

4. Roteiro de estudo para as provas 

5. Fotos dos alunos 

 

Todos os 39 alunos consultados declararam ter gostado do ambiente, embora 7 alunos 

tenham tido “dificuldade em achar os conteúdos” e dois alunos terem declarado que não 

gostaram do fato de o ambiente estar “todo em inglês”.  

Os alunos fizeram algumas sugestões de atividades que eles gostariam de encontrar no 

ambiente como: jogos, letras de música e mais atividades ligadas aos conteúdos trabalhados 

em sala de aula. É importante enfatizar também que apenas três alunos confirmaram ter 

contribuído com alguma postagem nesse período. 

 

 

5.4.3 Análise dos dados do período (2009)  e ações futuras 

 

A observação e a análise dos dados gerados nesse curto período de experimentação do 

projeto auxiliaram na sua avaliação  e no planejamento de novas ações. Essa avaliação me fez 

refletir sobre alguns pontos problemáticos do projeto. Um deles tinha relação com a minha 

                                                             
44 Muitos alunos não puderam ser convidados porque não tinham endereço de e-mail na época (condição para 
a inscrição na plataforma). Para resolver essa situação, eles foram incentivados a criar um endereço eletrônico, 
mas muitos não se mostraram interessados. 
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decisão unilateral da construção do ambiente. Embora, na fase de concepção do projeto, eu 

tivesse consultado os alunos sobre suas preferências em termos de ferramentas da Web, eu 

não os envolvi na construção do AVA. Porém, o conhecimento de suas necessidades e anseios 

me conduziu nas decisões que tomei em relação ao seu conteúdo, que, em certa medida, 

parecem ter sido acertadas, haja vista a avaliação positiva dos alunos no final do ano 

(ANEXO 10). Entretanto, percebi que poderia envolver mais os alunos nessa empreitada. Essa 

foi a razão pela qual pedi aos alunos sugestões para a próxima edição do projeto.  

Outro ponto problemático tinha relação com a minha própria inexperiência com o 

meio digital. Tinha dificuldade em organizar os conteúdos no ambiente e, por vezes, ele 

ficava “confuso” para os alunos, fato evidenciado na consulta e também demonstrado quando 

acessávamos o ambiente na sala de informática.   

É bom que se enfatize que a dificuldade em conseguir usar a sala de informática na 

escola contribuiu para que algumas turmas tivessem tido mais chance de acessar o AVA com 

a minha orientação do que outras, devido à incompatibilidade entre o horário das minhas aulas 

e a disponibilidade desse espaço na escola. Considero essa questão também um problema 

nessa fase, já que limitava a própria experimentação com o novo instrumento mediador das 

minhas aulas. 

Além de levar em conta as sugestões de novas atividades propostas pelos alunos, o 

planejamento da próxima etapa do projeto incluía também algumas decisões baseadas no tipo 

de atividade mais frequentemente realizada pelos alunos no ambiente. Com base nessas 

constatações, planejei manter um equilíbrio entre os recursos multimidiáticos como músicas e 

vídeos  e os recursos mais tradicionais do tipo exercícios de gramática e vocabulário e  

atividades de leitura para os alunos baixarem. 

 

 

5.4.4 Continuando a experimentação (2010) 

 

No início do ano letivo de 2010, convidei 128 alunos do 8º ano para se cadastrarem no 

AVA, dos quais 93 se tornaram membros. Com base nas reflexões sobre os dados coletados 

no ano anterior, decidi investir mais no engajamento dos alunos no ambiente e comecei a 

incentivá-los a construírem suas próprias páginas pessoais dentro da rede. Esse espaço no 

ambiente tem sido muito útil para os membros organizarem seus conteúdos, suas produções e, 

ao mesmo tempo, para compartilhar seu aprendizado com os outros membros. Como as 

páginas podem ser personalizadas,  os alunos podem escolher sua foto para o perfil (ou criar 
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seus avatares), bem como o papel de parede, o tipo de letra e alguns aplicativos.  A figura 14 

mostra uma dessas páginas. 

 

 

 

 

Figura 14: Página pessoal de um aluno do 8o ano em 2010 

 

 

Além das atividades que já constavam do ambiente no ano anterior, no início de 2010 

foram criadas as seguintes seções:  

 

 CALENDAR:  para a comunicação de datas de avaliações;   

 TEXTS & EXERCISES: para centralizar as folhas de atividades de leitura e 

gramática;  

 SOCIAL CAMPAIGNS: para divulgar as campanhas sociais da escola; 

 FUN LINKS: para o aluno acessar atividades de lazer relacionadas ao aprendizado de 

inglês (jogos, podcasts etc.), e 

 STUDY LINKS: para acesso a websites de exercícios e atividades de gramática e 

vocabulário relacionadas aos conteúdos das aulas. 

 

 

A figura 15 mostra a página principal do ambiente no primeiro semestre de 2010.  
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Figura 15: Página principal do AVA em 2010 

 

 

O ano de 2010 também foi marcado por problemas operacionais com a plataforma. 

Como disse no início dessa seção, o fato de a plataforma Ning ser gratuita era um ponto 

positivo, porém havia a inconveniência dos anúncios publicitários. Os administradores da 

plataforma começaram então a cobrar pelo serviço, o que resolveria a questão dos anúncios 

indesejáveis. Resolvi, então, tentar outra plataforma similar (GROU.PS) (figura 16), que 

oferecia mais ferramentas sociais (chats e wikis), além de ser gratuita. Assim, reconstruí meu 

AVA dentro dessa nova plataforma e  fiz a migração de todos os membros. Contudo, suas 
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páginas  ficaram desconfiguradas e suas produções foram perdidas. Permaneci por alguns 

meses utilizando essa plataforma, mas a sua complexidade e a falta de suporte técnico, além 

da persistente presença de anúncios, me convenceram a adquirir um plano básico na antiga 

plataforma. Todo esse movimento de transferência do conteúdo e dos perfis dos alunos de 

uma plataforma para outra gerou instabilidade no uso do ambiente por parte dos alunos e 

resultou em dificuldades para a geração de dados nesse ano. No entanto, no final daquele ano, 

consultei 27 alunos sobre sua participação (ANEXO 11), o que demonstrou que a maioria 

tinha aprovado o AVA, apesar das dificuldades com a mudança da plataforma. Essa consulta 

revelou que as atividades mais frequentemente realizadas em 2010 foram: 1) vídeo-clips; 2) 

folhas de revisão e exercícios; 3) sites de exercícios, 4) redações nos blogs e 5) fotos. 

 

 

 

Figura 16: Página principal da rede aparecidanet na plataforma GROU.PS 
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5.4.5  Análise do período experimental e ações futuras 

 

Apesar das interrupções com a mudança da plataforma, sua utilização, embora com 

menos frequência, foi bem significativa em termos qualitativos, sobretudo no que diz respeito 

à apropriação do ambiente pelos alunos, como mostraram o capricho com que personalizaram 

suas páginas pessoais e como eles as usavam para fazer sua rede de amigos e para postar sua 

produção textual. Os alunos foram incentivados a publicar suas redações nessas páginas, que, 

além de poderem ser utilizadas como portfólios dos seus trabalhos, também podiam ser 

visitadas e comentadas por seus colegas (figura 17). Além disso, a plataforma GROU.PS 

oferecia duas outras ferramentas interativas de produção textual: uma wiki (figura 18) e um 

fórum (figura 19), que foram usadas por alguns alunos. Essas duas ferramentas, típicas da 

Web 2.0, lhes ofereceram a oportunidade de experimentar a interação na língua-alvo e a 

produção textual colaborativa.  Vale enfatizar que muitas dessas produções foram iniciadas na 

sala de informática, em pares e com a minha orientação. 

 

 

 

Figura 17: Exemplo de redação de uma aluna no seu blog dentro da rede aparecidanet 
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Figura 18: Exemplo de uma wiki na rede aparecidanet 

 

 

Figura 19: Exemplo de um fórum de discussão na rede aparecidanet 

 

Com relação às dificuldades enfrentadas nesse período, gostaria de destacar mais uma 

vez, além dos percalços com a plataforma (já mencionada anteriormente), a dificuldade para 

usar a sala de informática da escola, o que impediu que eu pudesse orientar um maior número 

de alunos na utilização do ambiente, já que não pude levar todas as turmas a esse ambiente 

com a mesma frequência. 

Na seção 5.4.3, relatei algumas reflexões motivadas pelas dificuldades do ano anterior 

como: o não-envolvimento dos alunos na construção do ambiente, a minha inexperiência com 

a ferramenta e a dificuldade de usar a sala de informática na escola. A última dificuldade 
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relatada (que permaneceu durante o ano de 2010) pode ter contribuído para  reforçar o meu 

papel centralizador na construção do AVA, já que ele era construído exclusivamente por mim, 

fora da escola. Assim, ao invés de ser um trabalho em coautoria, o AVA foi fruto de uma 

iniciativa de uma professora para seus alunos, caracterizando-se como uma solução unilateral 

para as aulas. Entretanto, como responsável pelo projeto, eu desejava que ele fosse bem-

sucedido, e isso me conduziu a um processo de aprendizagem baseado em tentativas e erros. 

Essas dificuldades revelaram a forte influência do contexto escolar no sistema de atividade 

aulas de inglês, pois a intervenção  nesse sistema depende das restrições impostas pelas regras 

e pelas condições operacionais daquele contexto, o que pode ser entendido como uma 

contradição entre sistemas.  

Ao comparar o comportamento dos alunos no AVA em 2009 e 2010, pude inferir que 

no segundo ano de uso do ambiente, os alunos se apropriaram mais frequentemente das suas 

ferramentas sociais, o que não tinha acontecido em 2009, quando se engajavam em atividades 

mais tradicionais, associadas ao paradigma da aquisição. Embora essa apropriação não tenha 

sido percebida em um número grande de alunos, o fato de ela ter ocorrido já indicava que 

alguns deles poderiam estar exercendo um novo tipo de agência, o que no futuro poderia gerar 

um processo de reconceitualização do objeto. 

Esse período de experimentação do projeto foi importante para que eu pudesse não 

apenas conhecer a ferramenta digital, mas também observar o comportamento dos alunos 

nesse novo ambiente de aprendizagem. No entanto, percebi a necessidade da geração de dados 

mais consistentes sobre esse comportamento, o que passou a fazer parte  dos planos para as 

próximas edições do projeto, que serão objeto de descrição e análise da próxima seção.  

 Essa seção descreveu o período de experimentação de um projeto cujo objetivo foi a 

introdução de um ambiente virtual de aprendizagem como instrumento mediador do sistema 

de atividade aulas de inglês em uma escola pública.  Tal iniciativa teve como motivação as 

dificuldades e contradições presentes no referido sistema. Na próxima seção passo a descrever 

como o projeto foi implementado após esse período experimental.  
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5.5 A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MODELO:  busca pela integração com as aulas 

  (2011 e 2012) 

 

 

O objetivo desta seção é descrever a fase de implementação do Projeto aparecidanet , 

tendo como base o aprendizado do período de experimentação ocorrido nos anos de 2009 e 

2010. Meus planos iniciais para essa nova fase, que começou em 2011 e se estendeu até 2012, 

eram: a) promover maior integração entre o ambiente virtual criado e o sistema de atividade 

aulas de inglês na escola, não apenas em termos de conteúdo, como os alunos haviam pedido, 

mas também no que diz respeito às avaliações e projetos da disciplina na escola; b) manter o 

equilíbrio entre os recursos multimídia e os recursos pedagógicos mais tradicionais; c) 

incentivar os alunos a usarem o ambiente de uma forma mais participativa e colaborativa e, d) 

iniciar  uma geração de dados de maneira mais sistemática. 

 

 

5.5.1  O amadurecimento da rede aparecidanet 
 

 

Como relatado na seção anterior, o ano de 2010 foi marcado pela experimentação com 

novas modalidades de produção escrita no ambiente quando os alunos começaram a fazer uso 

de seus blogs no AVA. Esse novo período foi marcado pelo meu aprendizado no uso da 

ferramenta, dessa vez não apenas nos seus aspectos mais técnicos, mas, sobretudo, na 

exploração das possibilidades pedagógicas que ela me propiciava. Também marcou esse 

período o aprendizado dos alunos no uso das ferramentas sociais (fóruns) e seu engajamento 

em projetos com emprego de outras ferramentas digitais.  

O período teve início em 2011, quando recebi três novas turmas de 8º ano (106 alunos) 

e as convidei, como sempre fazia, a participarem do projeto. Desses alunos, 68 se tornaram 

membros ao longo do ano de 2011, que se somaram aos membros já cadastrados desde  2010 

e que agora eram meus alunos no 9º ano. Em 2012, essas três turmas de 2011 continuaram sob 

a minha regência (agora no 9º ano) e recebi outras três turmas de 8º ano, cujos alunos também 

foram convidados a participar do projeto. Dessa forma, até o final de 2012 eu tinha 196 

alunos inscritos no ambiente. Vale lembrar que a adesão dos alunos, embora muito 

incentivada, sempre foi voluntária, daí a diferença entre o número de alunos presenciais e o 

número de alunos cadastrados no AVA. 

No início de cada ano letivo, alguns dos alunos que haviam se cadastrado começavam 

a acessar e a participar do AVA com bastante intensidade e frequência. O entusiasmo era 



132 
 

tanto que uma única aluna postou 33 vídeos no 1º semestre de 2011. Por isso, convidei alguns 

desses alunos para serem coadministradores, com a intenção de envolvê-los mais diretamente 

no projeto. Nessa posição, eles podiam convidar outros alunos e auxiliá-los a se cadastrar e a 

entender o funcionamento da ferramenta. No entanto, a pouca frequência no uso da sala de 

informática restringiu esse trabalho de colaboração discente. 

A experiência acumulada no período anterior e durante esse período contribuiu para o 

constante aperfeiçoamento no design do AVA. Aos poucos fui aprendendo a organizar o seu 

layout no intuito de tornar a navegação fácil e atraente. Assim, ao longo dos anos de 2011 e 

2012, fui criando e extinguindo seções cujas atividades classifiquei em: atividades de 

entretenimento e aprendizagem, atividades de socialização e colaboração,  atividades 

tradicionais de estudo e atividades de organização dos estudos. Essa classificação teve o 

propósito apenas de auxiliar na organização dos dados e, portanto, nunca apareceu no 

ambiente virtual, já que era importante que essas modalidades de atividades se integrassem, 

propiciando o aprendizado por meio da interação, da colaboração e do entretenimento. Tais 

atividades, que relaciono abaixo, eram constantemente atualizadas, de acordo com os 

momentos pedagógicos que as turmas viviam.  

 

1. Atividades de entretenimento e aprendizagem:  

 Vídeos:  clips de música, entrevistas, vídeos cômicos.   

 Atividades lúdicas: games, quizzes (testes lúdicos sobre pontos gramaticais ou 

vocabulário), histórias em quadrinhos. 

 Podcasts: vários tipos de narrativas, entrevistas, fábulas etc. 

 

2. Atividades de socialização e colaboração:  

 Postagem e compartilhamento de vídeos, fotos, etc. 

 Atividades de “curtir”, “comentar”, “status”. 

 Utilização dos blogs pessoais (My Page). 

 Participação em fóruns e enquetes (Polls/Surveys). 

 Conversas utilizando a ferramenta chat. 

 

3. Atividades tradicionais de estudo:  

 Atalhos para websites de exercícios e explicações sobre tópicos gramaticais 

(Grammar 8th Grade e Grammar 9th Grade) e dicionários. 
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 Folhas de atividades de gramática para reforçar os conteúdos das aulas (Study 

Room). 

 Folhas de atividades de interpretação de texto (Reading Room). 

 Vídeos “didáticos”. 

 

4. Atividades de organização dos estudos 

 Calendário de atividades (Events). 

 Roteiro de estudos para as provas. 

 Gabarito das provas. 

 

Essas atividades eram dispostas em seções dentro do AVA, cuja posição  eu mudava 

frequentemente na tentativa de facilitar a sua localização e também para adaptar seu conteúdo 

ao que estava acontecendo na sala de aula. A versão da plataforma Ning que utilizei para esse 

projeto não permite mudanças radicais no seu layout, mas há certa liberdade para o 

administrador criar seções e dispô-las como lhe convier. Assim, há na página principal uma 

aba superior para links das seções do ambiente e três colunas fixas.  

Procurei manter nessa aba superior algumas seções fixas como Home,  My Page, 

Videos, Photos, Grammar e Forums, de modo que os alunos tivessem facilidade em encontrar 

aquilo que eles mais buscavam e também aquilo que eu queria colocar em destaque. Por essa 

razão, fui acrescentando a ela alguns atalhos para sites que contivessem atividades mais 

lúdicas como jogos e histórias em quadrinhos. As seções que compunham as três colunas da 

página principal eram criadas ou extintas conforme as especificidades de cada momento 

pedagógico. Do mesmo modo, a posição de cada seção dentro das colunas também variava de 

acordo com o maior ou menor destaque que eu intencionava lhes dar. 

A plataforma exibe na coluna da direita algumas seções fixas como: About, Members, 

Birthdays e Events, mas é possível a inserção de outras seções. Nessa coluna, geralmente 

ficavam as fotos sendo mostradas sob a forma de slides, e também o calendário das atividades 

escolares (Events). Na coluna central também há uma seção fixa que automaticamente divulga 

as atividades recentes no ambiente (Latest Activities), mas que não precisa necessariamente 

ser a primeira seção dessa coluna. Como minha intenção era destacar a contribuição dos 

alunos, a seção Videos estava sempre presente nessa coluna, já que essa era sua contribuição 

mais frequente. Ela era geralmente seguida das outras contribuições como as postagens dos 

seus blogs pessoais ou suas opiniões nos fóruns. Além disso, quando criava uma nova seção, 

eu a incluía nessa coluna para sua divulgação. Por exemplo, no segundo semestre de 2012 foi 
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criada uma seção intitulada  “This week’s feature”, onde eu divulgava os trabalhos dos alunos 

ou algum evento importante relacionado à escola, como as notícias de alunos que ganharam 

medalhas em competições esportivas ou nas olimpíadas de matemática, como mostra a figura 

20. 

 

 
Figura 20: Página principal com destaque de um aluno-membro e sua medalha de ouro nas Olímpiadas de 

Matemática  

 

Como não há seção fixa na coluna da esquerda, é possível inserir e retirar as seções 

criadas pelo administrador. Não por acaso, essa foi a coluna que mais sofreu alterações ao 

longo do projeto. Decidi, após perceber a necessidade dos alunos em encontrar material de 

“estudo” com mais rapidez, inserir nessa coluna as seções Study Room e  Reading Room, que 

continham as folhas de atividades de leitura e gramática, além dos roteiros de estudos e dos 

gabaritos das provas. Como forma de chamar a atenção dos alunos para alguns fóruns, por 

vezes eu os incluía essa seção (figura 20).  
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Figura 21: Página principal da rede em 2011  

 

 Vale enfatizar que a construção do conteúdo do ambiente, incluindo a sua organização 

e  disposição na página principal fez parte de um processo de aprendizagem pessoal e 

solitário, já que, apesar de os alunos sugerirem  os recursos que desejavam encontrar no 

ambiente e sugerirem melhorias no layout do AVA,  não houve oportunidade de envolvê-los 

nesse processo, o que certamente teria contribuído não apenas para facilitar essa construção, 

mas também como forma de aprendizagem colaborativa entre professor e alunos. 

Aos recursos que havia no ambiente em 2010, fui acrescentando outros novos, à 

medida que eu própria ia tomando conhecimento deles através de colegas e de cursos de que 

participava. Minha intenção era sempre privilegiar o uso de ferramentas de interação. Por 

isso, em maio de 2011, decidi ampliar meu plano da rede Ning para incluir uma ferramenta de 

chat. No entanto, embora eu tenha combinado alguns encontros com os alunos para usar a 

ferramenta para eles praticarem a língua, ela foi usada mais frequentemente para tirar dúvidas 

sobre provas e trabalhos. Nesses momentos, que geralmente aconteciam nas vésperas das 

avaliações, muitos alunos tentavam falar em inglês, outros não, como mostra a figura 22. 
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Figura 22:  Conversa com uma aluna sobre a prova, no "chat"  

 

Seguindo a minha sugestão, alguns poucos alunos usaram essa ferramenta para iniciar 

uma conversa em inglês comigo, como mostra a figura 23.   

 

 

Figura 23: Conversa com uma aluna no chat em 2012  

 

Outro fato que merece ser destacado foram as  interrupções no projeto que ocorreram 

devido a duas greves no período (agosto e setembro de 2011 e julho e agosto de 2012). No 

entanto, tal interrupção não  afastou alguns alunos, que se comunicavam comigo através do 

chat, para obter notícias do movimento e para “ver as novidades” que eu postava (figura 24).  
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Figura 24: Conversas com alunos sobre a greve 2011   

 

Diferentemente do período de experimentação em que o conteúdo do AVA se 

relacionava com as aulas através das folhas de atividades e dos links para websites de 

gramática, no período de implementação essa integração passou a ser feita através de novas 

ferramentas e recursos como vídeos (figura 25) e quizzes sobre os assuntos 

estudados/discutidos nas aulas, e através da interação entre os alunos nos fóruns.  

Já no início do ano de 2011, para atender aos pedidos dos alunos por atividades “divertidas” 

para praticar o que haviam aprendido nas aulas, comecei a criar meus próprios objetos digitais 

de aprendizagem sob a forma de quizzes.  Tais objetos eram feitos com ferramentas de autoria 

como Quiz Revolution e QUIA, como mostram alguns exemplos abaixo (figuras 26 e 27). 
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Figura 25: Vídeo sobre tema discutido em sala - março 2011     

 

 

 

Figura 26: Exemplo de um quiz feito com a ferramenta QUIA  
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Figura 27:  Exemplo de um quiz com a ferramenta Quiz Revolution     

 

Como disse anteriormente, minha intenção nessa nova fase era incentivar os alunos a 

usarem as ferramentas de interação com maior frequência. Assim, fui criando vários fóruns 

para os alunos darem suas opiniões acerca dos assuntos que discutíamos em sala de aula, 

assuntos que eram motivados pelas lições do livro didático ou por algum evento do momento. 

A figura abaixo (28) mostra que, em abril de 2011 havia 5 fóruns abertos. Como se pode 

perceber, o primeiro fórum (sobre as expectativas para o ano letivo) já tinha sido respondido 

por 12 alunos. 
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Figura 28: Página dos fóruns em abril de 2011  

 

A figura 29 mostra um fórum que atraiu várias participações em 2012, e que fora 

criado para dar continuidade às conversas que tivemos durante as aulas sobre os assaltos que 

estavam acontecendo no entorno da escola.  
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Figura 29:  Fórum sobre dicas de como se prevenir dos assaltos na cidade -março 2012 

 

Para lançar mão de um recurso muito apreciado pelos alunos, tentava sempre postar 

vídeos que tivessem relação com os temas que tínhamos discutido em aula, para que eles 

pudessem ser aprofundados. Um exemplo disso é o fórum criado em abril de 2012  após a 

leitura da biografia de Helen Keller e a posterior discussão sobre a inclusão de pessoas 
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deficientes na escola regular. Em apenas uma semana, o fórum já tinha sido visualizado 11 

vezes e respondido por 3 alunos, como mostra a figura 30.  

 

 

Figura 30: Fórum “Inclusion in Education”, criado com base em um texto e um vídeo - abril 2012  
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Fóruns como esse eram retomados sempre que o tema surgia novamente nas aulas, 

mesmo nos anos seguintes. O objetivo era fazer com que os alunos conhecessem a opinião 

dos colegas do ano anterior e dessem continuidade à discussão, como podemos ver na figura 

31 a discussão em maio de 2013.   

 

 

Figura  31:  Participação dos alunos de 2013 no fórum "Inclusion in Education"   

 

O período de implementação culminou com um projeto de produção textual 

colaborativa, com o uso de ferramentas para construção de histórias em quadrinhos
45

 e de 

pôsteres virtuais
46

 em 2012.  Esse projeto teve como objetivo, além do desenvolvimento da 

habilidade de escrita, a contribuição para o letramento digital do aluno, integrando assim as 

                                                             
45 As ferramentas empregadas nesse projeto foram:  
http://www.pixton.com/br/my-home 
http://www.xtranormal.com/ 
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/ 
http://www.makebeliefscomix.com/Comix/  
http://www.toondoo.com/ 
46 As ferramentas para construção de pôsteres virtuais foram: 
LINO: http://en.linoit.com/ 
GLOGSTER: http://www.glogster.com/ 
THINGLINK: http://www.thinglink.com/ 
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habilidades linguísticas e informacionais (BUZATO, 2004). Com esses objetivos em mente, 

sugeri aos alunos do 8º e 9º  anos que criassem (em pares ou trios) uma história em 

quadrinhos sobre os temas que havíamos estudado nas aulas: narrativas sobre acidentes e 

atividades nas férias, conversas em restaurantes e pedidos de direção. Alguns desses trabalhos 

foram reproduzidos abaixo (figuras 32, 33 e 34). 

 

 

 

Figura 32: Projeto de duas alunas do 8o ano    
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Figura 33: Projeto de três alunos do 9o ano   

 

 

 

Figura 34:  Projeto de alunos do 8o ano - Directions - com a ferramenta Xnormal   

 

O projeto com pôsteres virtuais para o 8º ano tinha como tema tipos de celebrações em 

diferentes culturas e para o 9º ano biografias de “pessoas que mudaram o mundo”, como 

podem ser vistos na figura 35. 
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Figura 35  Projeto de alunos do 9o ano  com a ferramenta Glogster   

 

 

 

5.5.2 Avaliação da fase de implementação e ações futuras 
 

Como dito no início dessa seção, um dos planos para essa fase do projeto era iniciar a 

geração de dados de maneira mais sistemática. Para tal, fiz uso dos seguintes instrumentos ao 

longo desses dois anos: mapas de acompanhamento da participação de cada aluno no AVA; 

questionários  ao longo e ao final de cada ano e entrevistas. Além desses instrumentos mais 

formais, também foram utilizadas algumas avaliações informais feitas com os alunos sobre as 

minhas aulas (ANEXO 17 e 18) para identificar possíveis contradições entre as aulas e a sua 
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participação no AVA. Esses instrumentos revelaram dados importantes sobre vários aspectos 

do projeto durante o biênio 2011-2012. Faço agora um resumo de tais dados. 

Os alunos não apenas avaliaram positivamente o ambiente, como também o 

reconheceram como parte integrante das minhas aulas, como se pôde concluir através da 

análise dos dados dos vários instrumentos empregados. Por exemplo: a avaliação informal 

sobre as minhas aulas realizada em meados de 2011 (ANEXO 17) mostrou que 15% dos 

alunos reconheciam o AVA como parte positiva delas. Em 2012, no mesmo tipo de avaliação, 

21% dos alunos respondentes também incluíram o AVA dentro da avaliação dos materiais 

didáticos das minhas aulas, classificando-o como “positivo” (ANEXO 18). Nessas duas 

avaliações, alguns alunos sugeriram que usássemos mais a sala de informática para acessar o 

ambiente.  Já o questionário final de 2012, mais específico sobre a participação no ambiente 

virtual naquele ano (ANEXO 20), revelou que 94% dos alunos reconheciam que o AVA tinha 

sido útil para o aprendizado de inglês, pois, segundo eles “tem bastante conteúdo”(32%), é 

“interessante e divertido” (26%) e a navegação é “toda em inglês” (13%). 

Os dados também revelaram que as seções mais frequentemente acessadas pelos 

alunos nesse período foram: em primeiro lugar os vídeos, seguidos dos quizzes e das 

atividades de gramática. Quanto às ferramentas sociais, as mais utilizadas foram:  1) fazer 

rede de amigos; 2) compartilhamento de vídeos e fotos, e 3) comentar/curtir o conteúdo da 

rede. Um dado relevante foi que nem todos os alunos cadastrados utilizam o ambiente como 

instrumento de estudo para a disciplina na escola. Por exemplo, segundo o questionário final 

de 2011, 45% desses alunos não fizeram uso do AVA para se preparar para as avaliações da 

escola. Quando usaram o ambiente para estudar para a disciplina na escola, os alunos 

preferiram: 1) as atividades em pdf;   2) os sites de exercícios de gramática e 3) os vídeos de 

conteúdo gramatical. 

Também ficou evidente pela análise desses dados que, apesar de terem gostado de usar 

as ferramentas sociais do ambiente, de um modo geral, os alunos ainda não as percebiam 

como parte de seu processo de aprendizagem da língua. Por exemplo, na entrevista no final de 

2011 (ANEXO 15), apenas a metade dos entrevistados considerou a parte social do ambiente 

relevante para o aprendizado no ambiente, como mostram as falas de dois alunos cujas visões 

sobre a interação são divergentes: 

 

“[...] eu acho que a sua rede não é muito de social... é mais pra estudar mesmo.” (aluna 4) 
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“[...] acho legal (a parte social do ambiente). Eu vi vários vídeos que tinha lá, que as pessoas 

postavam.” (aluna 6) 

 

Essa relação entre aprendizado e interação social é mais claramente percebida quando 

ela acontece entre professor e aluno, como mostra a fala de um aluno na entrevista de 2011: 

 

“[...] a gente começou a usar o inglês mais pra socialização mesmo. Por exemplo,  a senhora 

faz perguntas sobre nossa vida, e a gente responde, em inglês.” (aluno 12) 
 

No entanto, alguns alunos mais participativos consideravam que a interação entre os 

alunos contribuía para o aprendizado, como mostram as respostas de dois alunos quando lhes 

perguntei se a interação no ambiente tinha ajudado no seu aprendizado de inglês: 

 

“Usei o fórum muito. Eu acho que o fórum foi a principal coisa pra poder ajudar porque aí 

você tinha que formular as frases, com o seu jeito, não era como o livro que o livro te dava as 

páginas pra você ver as respostas. Não, era a sua opinião, o que você falava ali, o que você 

achava.” (aluna 7, ANEXO 15) 

 

 
“Eu acho que me ajudou mas é... em ver como cada um tipo... como é que eu posso dizer, acho 

que sim, me ajudou né, porque eu vi como é que eles formulavam as frases e... me ajudou a 

tentar é... fazer também, em vez de ir no Google tradutor ou qualquer outro dicionário da 

internet. Mas sim, analisando o que os outros escrevem dá pra ter uma base pra você poder 

também reter alguma coisa.” (aluna 21, ANEXO 19) 
 

 

Aprendizado e expansão do projeto 

 

Essa seção descreveu a fase de implementação do Projeto aparecidanet ocorrida no 

biênio 2011-2012.  Como relatado no início da seção, essa fase foi marcada pelo meu 

aprendizado acerca dos aspectos técnicos e pedagógicos da manutenção do AVA e também 

pela expansão do processo de engajamento dos alunos. 

 Em relação ao meu aprendizado, as dificuldades técnicas que vivenciei na fase piloto 

foram superadas e, com a avaliação contínua dos alunos fui aperfeiçoando o ambiente, de 

modo a atingir meus objetivos pedagógicos. Como exemplo desse processo de 

aperfeiçoamento, posso citar a comparação dos resultados das duas gincanas que realizei para 

“testar” a navegabilidade do AVA: os resultados da gincana de 2011 (ANEXO 12) 

evidenciaram que o design do ambiente dificultava o acesso dos alunos aos seus recursos, 

falha que foi superada em 2012, como mostraram os resultados da gincana daquele ano 

(ANEXO 16).  
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Em relação aos alunos, pôde-se observar seu maior engajamento no projeto em relação 

ao período anterior, não apenas nas atividades diretamente relacionadas ao estudo dos 

conteúdos da disciplina, mas também naquelas relacionadas ao aprendizado de inglês de um 

modo geral e também, embora para apenas um pequeno grupo de alunos,  nas atividades de 

socialização e colaboração. 

Entretanto, um desafio presente no período anterior persistiu por todo esse estágio de 

implementação: a dificuldade para explorar o AVA na escola por falta de espaço e recursos 

físicos para tal
47

. Essa dificuldade limitou o escopo do projeto, uma vez que não foi possível 

criar atividades em que os alunos pudessem conhecer melhor o ambiente e através das quais 

pudessem  experimentar as ferramentas de interação como o chat e os fóruns dentro do 

ambiente escolar e com a minha orientação.  

A superação dessa limitação, assim como o firme propósito de estimular os alunos a se 

engajarem em uma modalidade mais participativa e colaborativa de aprendizagem através do 

AVA se constituíram no plano de ações para o próximo estágio do projeto.   

O aprendizado obtido no estágio que acabo de descrever  fez com que eu tivesse mais 

segurança para planejar a incorporação total  do AVA às minhas aulas presenciais. Desejava 

com isso que o Projeto aparecidanet se consolidasse como uma nova prática, ou seja, 

reconfigurasse o sistema de atividade aulas de inglês, atingindo assim o ápice de um ciclo 

expansivo dessa atividade. Essa fase de consolidação, que ocorreu a partir do ano de 2013, 

será descrita na seção 5.7. Antes, porém, como parte do ciclo de aprendizagem expansiva, 

houve uma fase de reflexões e avaliações sobre o projeto. É precisamente essa fase que será 

descrita na próxima seção.  

 

 

  

                                                             
47 Durante todo o período entre 2011 e 2012, a sala de informática da escola só pôde ser utilizada  3 a 4 vezes 
em cada ano. 
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5.6 REFLEXÕES E AVALIAÇÕES DO PROCESSO: Avaliando o Projeto aparecidanet 

(2012) 

 

 
Diferentemente das seções anteriores, cujo teor era mais descritivo, a presente seção 

caracteriza-se pela análise dos dados coletados durante os estágios de experimentação e 

implementação do Projeto aparecidanet,  que serviram de base para reflexões mais 

aprofundadas sobre o projeto como um todo e também sobre o modo como os alunos se 

engajaram nele. Esse sexto estágio do ciclo expansivo, que ocorreu a partir de  2012 e se 

estendeu até o ano de 2013 quando o projeto já estava começando a se consolidar, foi um 

período de avaliação e descobertas que agora relato. 

Ao longo do projeto, os alunos que nele se engajaram começaram a ter ao seu dispor 

um novo instrumento mediador para as aulas de inglês na escola. O uso constante desse novo 

instrumento fez emergir (para mim e para esses alunos) um novo sistema de atividade que 

coexistia com o sistema aulas de inglês na escola. Esse novo sistema, assim como os 

elementos que o compõem,  é descrito na seção 5.6.1. Na sequência, em 5.6.2, faço a 

avaliação de todo o projeto através de uma análise retrospectiva da sua trajetória, com ênfase 

no aprendizado que resultou da experiência e nas contradições que emergiram da coexistência 

dos dois sistemas de atividade. Por fim, como o projeto ainda estava em vias de ser 

consolidado, foi necessário o delineamento de alguns encaminhamentos para o próximo e 

último estágio do ciclo expansivo, o que é descrito na seção 5.6.3. 

 

 

5.6.1  A emergência de um novo sistema de atividade: aprender e ensinar inglês de forma 

colaborativa online. 

 

A gradual incorporação do ambiente virtual à prática da sala de aula fez emergir um 

sistema de atividade paralelo que, embora tivesse uma estreita conexão com o sistema aulas 

de inglês na escola (doravante, sistema 1),  “oficialmente”
48

 não podia fazer parte desse 

sistema, além de não contar com a participação de todos os alunos (já que a adesão ao projeto 

era voluntária). Esse sistema tinha sua própria dinâmica, pois a natureza do instrumento 

mediador (uma rede social online) fez surgir novas práticas de aprender e ensinar, assim como 

novos modos de interação. Passo agora à descrição desse novo sistema de atividade 

                                                             
48 O projeto pedagógico da escola não prevê a inserção de nenhum componente online nas aulas.  
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(doravante denominado de sistema 2), representado pela figura 36 abaixo, cuja análise terá 

como ponto de partida a perspectiva dos alunos. 

 

 

 
 

Figura  36: O sistema de atividade 2:  Ensinar e aprender inglês colaborativamente em um AVA 

 

 

A percepção da existência desse novo sistema de atividade aconteceu pela emergência 

de um objeto totalmente novo: ensinar e aprender inglês de forma colaborativa em um AVA. 

Fazem parte como sujeitos desse sistema de atividade, assim como eu, os alunos que se 

engajaram no projeto
49

. Os instrumentos empregados para a mediação no sistema 2 se 

diferenciavam daqueles empregados no sistema 1 (livros, quadro, explicação da professora 

etc.). Nesse novo sistema, o instrumento mediador da aprendizagem consistia das interações 

dos alunos com os recursos do AVA e com os seus membros.  

Outra diferença observada entre o sistema de atividade da escola e esse novo sistema 

tem relação com a divisão do trabalho dentro da comunidade:  os papeis de professor e 

aluno, muito claramente definidos na escola, se misturavam no ambiente virtual. Por exemplo, 

no AVA os alunos puderam experimentar papeis que na escola eram mais frequentemente 

                                                             
49 Foram excluídos os alunos que não se cadastraram e aqueles que se cadastraram, mas não tiveram nenhuma 
participação registrada nas suas páginas no AVA . 
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atribuídos ao professor, como a responsabilidade pelo conteúdo pedagógico, além de outros 

papeis centrais nessa nova modalidade de aprendizagem, como a atuação como 

coadministradores do ambiente virtual.  Como consequência disso, as interações dentro da 

rede ocorriam de modo bem menos hierárquico, assemelhando-se às interações em uma 

comunidade de prática, onde a posição dos sujeitos dentro de uma determinada comunidade 

depende do nível de expertise dos seus membros, os quais podem se deslocar de uma posição 

mais periférica até as posições mais centrais dentro daquela prática (Wenger, 1998). Nesse 

sentido, a posição central pertencia a mim, não pela imposição de uma hierarquia externa, mas 

pela competência linguística e pelo fato de eu ter sido a mentora da comunidade virtual. 

Porém, essa posição era compartilhada com os alunos-membros mais proficientes na língua. 

No entanto, a competência linguística não era o único fator de centralidade na comunidade. O 

nível de engajamento de cada membro também contribuiu para definir sua posição dentro da 

comunidade. Temos como exemplo disso o caso de alunos que, mesmo não demonstrando 

muita experiência na língua inglesa,  ocupavam uma posição de destaque no ambiente devido 

à sua ativa participação. Esses foram os alunos convidados a  ocupar a posição de 

coadministradores do ambiente.  

Uma das poucas regras que estabeleci para a participação dos alunos no AVA era de 

que as interações e as contribuições fossem feitas na língua-alvo, já que o objetivo ali era criar 

oportunidades de vivenciar o idioma em situações mais próximas do autêntico. Foi explicado 

aos alunos que cada um participaria e contribuiria dentro da sua competência linguística e que 

o foco não era a correção e sim a comunicação, o que parece ter sido compreendido pelos 

alunos, como demonstram os diversos níveis de competência encontrados nos fóruns (figura 

37).  
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Figura 37:  Exemplos de participação dos alunos no fórum sobre amizades 

 

 

Havia também uma regra implícita sobre o comportamento ético dos alunos no 

ambiente virtual. Tal regra, embora nunca tenha sido estabelecida claramente, foi seguida por 

todos os membros e não houve nenhuma ocorrência de mau uso do ambiente durante o 

projeto. A orientação que os alunos recebiam era a de que deveriam tentar colaborar sempre 

com os outros membros e com o “acervo” do ambiente.   

Para Leontiev (1978),  as atividades se realizam através de ações ou sequência de 

ações orientadas por metas conscientes. O sistema de atividade que ora se formava era 

composto de ações protagonizadas pelos sujeitos que compartilhavam o objeto da atividade. 

Os dados gerados no período de experimentação e implementação revelaram um padrão 

semelhante entre as ações mais frequentes de todos os alunos-membros do AVA, como 

evidenciam os recursos mais acessados nesse período, mostrados no quadro abaixo. 
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FASE DE EXPERIMENTAÇÃO 

(2009-2010) 

 

FASE DE IMPLEMENTAÇÃO 

(2011-2012) 

1. Video-clips 

 

2. Exercícios de revisão de gramática e 

vocabulário (online e para baixar) 

 

3. Folhas de atividades de interpretação de 

textos (para baixar) 

 

1. Vídeos 

 

2. Quizzes  

 

3. Atividades de gramática (online e para 

baixar)   

Quadro 5: Recursos mais frequentemente acessados pelos alunos nas fases de experimentação e 

implementação 

 

 Após analisar esse quadro percebi que todas essas ações eram influenciadas pelo 

paradigma da aquisição (Sfard, 1998), muito presente no ambiente escolar. Entre elas estavam 

as ações que classifiquei de “atividades tradicionais de estudo”, mas também as ações de 

“entretenimento e aprendizagem” (seção 5.5.1). O que caracteriza essas atividades como 

ligadas ao paradigma da aquisição é o fato de que, além de serem realizadas de modo 

individual, elas implicam em uma forma de consumo e recepção, seja de informação, 

conhecimento ou de produtos culturais, evidenciado pelos verbos “baixar” e “assistir”.  Além 

daquelas ações mais frequentes, identifiquei outras ações bem comuns no AVA que se 

encaixavam dentro desse paradigma:   

 

 Baixar  gabaritos de prova e lista de conteúdos 

 Acessar os recursos externos relacionados ao aprendizado de inglês (podcasts, 

audiobooks, vídeos, dicionários, jogos etc.) 

 Acessar a agenda e ler mensagens sobre as aulas 

 Tirar dúvidas com a professora através do chat ou e-mail   

 

Todas essas ações podem ter tido como metas tanto a melhora no rendimento na 

disciplina da escola quanto um real desejo de aprender inglês, já que ambas poderiam levar o 

aluno a “consumir” o conteúdo do AVA.  De qualquer forma, elas demonstram que os alunos 

viam o ambiente como um recurso pedagógico importante para o aprendizado da língua 

inglesa de um modo geral e para as aulas na escola, em particular.  Elas também denotam uma 

agência mais individual do aluno, o tipo de agência mais comumente encontrada dentro do 

sistema 1.  
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No entanto, a natureza do ambiente virtual (uma rede social online) propiciava uma 

segunda modalidade de ações, mais orientadas para o paradigma da aprendizagem 

participativa e que demandavam um tipo de agência mais colaborativa e relacional. Essas 

ações, embora menos frequentes entre a maioria dos alunos, eram bastante comuns em um 

grupo pequeno de alunos. Entre elas podemos citar: 

 

 postar vídeos e recursos pedagógicos como jogos, atividades etc. 

 dar sugestões de outros recursos (websites, aplicativos, livros etc.) 

 comentar e curtir as postagens dos colegas   

 participar dos fóruns  

 criar novos fóruns   

 postar suas produções escolares (redações e projetos) 

 conversar em inglês através do chat 

 

Pode-se perceber a presença desse outro paradigma na maioria dos verbos conjugados 

que denotam colaboração (postar, dar sugestões, participar) ou interação (comentar, curtir, 

conversar). Diferentemente do primeiro grupo de ações, muitas das ações desse segundo 

grupo não encontravam paralelo com aquelas às quais o aluno estava acostumado na escola, 

pois não guardavam relação direta com a melhora do rendimento da disciplina e nem com a 

ideia de consumo passivo do conhecimento. Diferentemente das ações do primeiro grupo, 

essas ações estavam mais relacionadas ao aprendizado da língua do que ao rendimento da 

disciplina na escola. Vale ressaltar que, ao engajar-se nessas ações de participação e 

colaboração, os alunos estavam também ocupando um lugar de produtor, e não apenas de 

consumidor de conhecimentos, uma caraterística fundamental da cultura participativa 

disseminada pela Web 2.0 (cf. capítulo 3, seção 3.3).  

É importante que se enfatize que os alunos que se engajavam nessa segunda 

modalidade de ações eram geralmente os responsáveis pelas postagens dos vídeos que eram 

assistidos (“consumidos”) pelos outros membros, como mostra a página pessoal de uma aluna 

(figura 38), que no período de 2011-2013 tinha postado 187 vídeos.  

 



156 
 

 

Figura 38: Página pessoal com os vídeos de uma aluna 

 

Eles também eram os que iniciavam as participações nos fóruns e, de certa forma, 

atraíam os colegas para participar. Desse modo, suas interações funcionavam como uma 

espécie de “input linguístico” para os outros alunos que tentavam participar, como atesta uma 

aluna, quando perguntei se ela lia o que os colegas escreviam nos fóruns.  

 

“eu leio pra poder ter uma base assim, do que eu vou escrever né, porque alguns colocam 

coisas simples outros colocam coisas um pouco mais elaboradas outros colocam algumas 

piadinhas.  Então eu leio assim pra ver até o que que o pessoal tá escrevendo, pra ver como 

que eu vou formular a minha resposta porque as vezes eu sou meio tímida pra formular essas 

respostas assim.” (aluna 21, ANEXO 19) 

 

Além das ações associadas diretamente ao aprendizado (seja dentro de um modelo 

mais tradicional, quanto de um modelo mais participativo), foram identificadas outras ações 

voltadas especificamente para a socialização no ambiente, como fazer amigos e postar fotos. 
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Tais ações, embora muito apreciadas pelos alunos, não eram vistas por eles como ações de 

aprendizagem e, por isso, não foram incluídas nas duas listas anteriores. No entanto, elas 

foram fundamentais para a criação e manutenção da comunidade de aprendizagem que se 

formava no ambiente.  

A análise dos dados coletados durante os períodos de experimentação e 

implementação apontaram, portanto, para 3 tipos de uso do ambiente: 

 

1. acessar o AVA para consumir conhecimento: baixar folhas de atividades; ver 

vídeos; acessar recursos externos, etc. 

2. acessar o AVA para interagir e compartilhar conhecimento: postar vídeos e 

recursos pedagógicos; participar dos fóruns; dar sugestões, etc. 

3. acessar o AVA para “socializar” com os colegas: fazer rede de amigos; postar e 

ver fotos; “curtir” as postagens dos colegas, etc. 

 

Como dito anteriormente,  à medida que eu e alguns alunos nos engajávamos no 

projeto passamos a atuar em dois sistemas de atividade paralelos: as aulas de inglês na escola 

e uma nova modalidade de aprender e ensinar que não poderia ser classificada como “aula”. 

Apesar do meu desejo em incorporar essa experiência à minha prática na escola, isso não foi 

possível por várias razões. A mais importante delas era que, como um projeto não-

institucional que envolvia uso de tecnologia não disponibilizada pela estrutura escolar, ele só 

poderia existir como um apêndice dessa prática.  Outra razão foi a resistência de alguns 

alunos que não se mostraram interessados em participar e também a resistência de alguns pais 

que limitavam o uso da internet para os filhos. Essa resistência dos pais, no entanto, foi sendo 

atenuada durante as reuniões trimestrais da escola com os responsáveis, quando eu lhes 

apresentava o projeto. Outra razão que limitou o meu desejo de incorporar o projeto às aulas 

foi a própria estrutura curricular na qual a disciplina de língua inglesa está inserida, com 

pouco tempo de aula para o cumprimento de um programa extenso.  

Por essas razões, a atuação simultânea nos sistemas 1 e 2 só foi possível para mim e 

para os alunos engajados no projeto, que tínhamos dois objetos relacionados ao ensino e 

aprendizado de inglês, como pode ser visualizado na figura 39. 

 OBJETO 1: aprender e ensinar inglês na escola e  

 OBJETO 2: aprender e ensinar inglês em um AVA  
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Figura 39: A interface dos dois sistemas de atividade 

 

Nesse caso, os sujeitos atuavam em dois sistemas de atividade semelhantes, já que 

foram gerados pelo mesmo motivo, ou seja, aprender e ensinar inglês. Porém, o tipo de 

mediação e o contexto diferenciados dos dois sistemas produziram diferentes objetos. 

De acordo com Engeström e Sannino (2010, p.6), em uma rede em que dois sistemas 

são interligados, os dois objetos interconectados agem juntos para produzir um resultado, 

geralmente um novo objeto. No entanto, essa “convivência” entre esses dois objetos nem 

sempre acontece de maneira harmônica devido às contradições existentes entre os elementos 

dos dois sistemas. Um exemplo dessas contradições pôde ser observado nos conflitos gerados 

entre as normas culturais da atividade aulas na escola (fruto do modelo de transmissão e 

aquisição) e a cultura participativa do ambiente virtual. 

 Os mesmos autores (ibidem) afirmam que esses conflitos podem ser transformados 

por meio de um processo de aprendizagem expansiva, podendo gerar um novo objeto e um 

novo conceito. Esse novo objeto poderia ser um modelo de ensino-aprendizagem híbrido em 

que recursos do mundo virtual se juntam aos recursos presenciais. 

 

5.6.2  Avaliação geral do projeto 

 

Com a intenção de fazer um balanço geral do Projeto aparecidanet, desde a concepção 

do AVA até sua implementação, fiz a mim mesma algumas perguntas, para guiar essa análise 

retrospectiva:  

 

INSTRUMENTOS 

COMUNIDADE  REGRAS 

DIVISÃO DE 
TRABALHO 

 

SUJEITO: 
membros da rede 

aparecidanet  

OBJETO: 
APRENDER  e 

ENSINAR INGLÊS 
em um AVA 

 

INSTRUMENTOS 

COMUNIDADE  REGRAS 
DIVISÃO DE 
TRABALHO 

 

SUJEITO: 
PROFESSORA e  

ALUNOS  

OBJETO: 
APRENDER  e 

ENSINAR INGLÊS 
NA ESCOLA 

NOVO OBJETO 
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1. Os objetivos que me conduziram à criação do projeto foram atingidos? 

2. Que oportunidades de aprendizagem o projeto proporcionou a mim e aos alunos?  

3. Que novas contradições emergiram do projeto?  

 

 

1. Os objetivos que me conduziram à criação do projeto foram atingidos? 

 

Na seção 5.2, quando relatei os vários problemas presentes na atividade aulas de 

inglês na escola, reconheci a falta de motivação dos alunos como o que mais me inquietava.  

A ideia do Projeto aparecidanet veio justamente como uma resposta a essa inquietação. Tinha 

como objetivo para o projeto tentar resolver algumas das contradições mais prementes nesse 

sistema de atividade, como a não-identificação dos alunos com o objeto da atividade, ou seja, 

a falta de sentido em relação às aulas, além limitação imposta pelos instrumentos mediadores 

daquela atividade (livro, quadro etc.). Planejei, então, construir um AVA que pudesse se 

configurar  como um espaço de extensão e expansão da experiência da sala de aula. Extensão 

porque deveria dar continuidade ao processo iniciado nas aulas, estendendo o tempo de 

aprendizado da língua. Porém, o ambiente virtual deveria também ser uma oportunidade de 

expansão do aprendizado, pois nele os alunos poderiam fazer uso de instrumentos mediadores 

distintos daqueles usados nas aulas, incluindo aí o uso de material multimidiático (bastante 

útil para a prática das habilidades que não eram trabalhadas nas aulas) e também as próprias 

interações (na língua-alvo) entre professor e alunos e alunos-alunos por meio das ferramentas 

sociais. Esperava, assim, que essa experiência abrisse caminho para uma mudança do 

paradigma da transmissão e aquisição para o paradigma da participação, além de promover a 

agência dos alunos para o seu próprio aprendizado de inglês.  

Desse modo, analisando retrospectivamente os estágios de criação, de experimentação 

e de implementação do projeto e, com base nos dados gerados nesses períodos, pude concluir 

que o projeto apontava para a resolução das contradições mencionadas.  O AVA, que tinha 

sido bem avaliado pelos alunos em geral, parecia estar contribuindo para a extensão e 

expansão do sistema de atividade aulas de inglês na escola, tanto em relação ao uso dos 

novos instrumentos mediadores - como mostrou a popularidade dos recursos multimidiáticos 

entre os alunos, quase inexistentes no ambiente escolar - quanto na utilização (ainda que não 

tão disseminada entre os membros) das ferramentas sociais para o aprendizado da língua. 

Outro indício dessa expansão foi o fato de que os alunos, ao contrário do que eu receava no 
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início do projeto, não utilizaram o ambiente apenas como repositório de material didático, 

mas também como um espaço de aprendizado que misturava entretenimento, interação e 

colaboração, ainda que isso tivesse acontecido entre um número reduzido de alunos-membros. 

 

 

2. Que oportunidades de aprendizagem o projeto proporcionou a mim e aos alunos? 

 

Todo projeto de transformação implica em aprendizado e todo aprendizado inclui a 

superação de dificuldades. Nos quase quatro anos de criação e implementação do Projeto 

aparecidanet foram muitos os desafios, sobretudo no que diz respeito aos aspectos técnicos 

do projeto. Como era uma iniciativa individual, os problemas também tiveram que ser 

resolvidos nesse plano, em uma experiência de tentativas e erros. Por vezes, a solidão e a 

minha própria inexperiência na condução do projeto me impeliam a abandoná-lo. No entanto, 

a resposta positiva dos alunos e o desejo de fazer a diferença me impulsionavam a continuar. 

Assim, aprendi a resolver as questões técnicas e me aventurei na experimentação de outros 

recursos tecnológicos.  Entretanto, meu aprendizado foi muito além dessas “questões 

técnicas”. A experiência com uma modalidade diferente de ensino e aprendizagem contribuiu 

para a ressignificação do objeto da atividade aulas na escola. Em outras palavras, a minha 

prática pedagógica começou a ganhar um novo sentido quando passei a incorporar as lições 

que tinha aprendido com a experiência virtual, mostrando a clara influência de um sistema 

sobre o outro. Um exemplo foi a adoção na escola de procedimentos que envolviam mais a 

participação e a colaboração dos alunos, como foi o caso de um projeto de tutoria e monitoria 

durante as aulas presenciais, que criei a partir de 2012. O projeto previa a atuação dos alunos 

mais proficientes como tutores individuais de alunos com dificuldades ou como monitores 

que atuavam como assistentes das aulas. 

Com relação aos alunos, embora muitos deles tivessem declarado que o ambiente os 

tivesse auxiliado no aprendizado de inglês (ANEXO 19), a mensuração desse benefício foi 

inviável, já que eles não poderiam ser formalmente avaliados naquilo que tinham “aprendido” 

no AVA. No entanto, pode-se verificar esse processo de aprendizagem “informal” em 

algumas interações nos fóruns, como mostra a construção da expressão escrita de um aluno 

durante uma interação comigo em um fórum sobre inclusão de alunos com deficiência na 

escola regular (figura 40). Nessa discussão ele constrói sua argumentação para me convencer 

de sua opinião.  

 



161 
 

 

Figura 40: Conversa com um aluno em um fórum - 2012 

Esse mesmo aluno, durante a entrevista que me concedeu, revela que tem consciência 

do seu processo de desenvolvimento da expressão escrita: 

 

 “Achei mais legal os fóruns que eu respondia qualquer coisa que eu errava você botava ali. 

“É, com certeza eu errei alguma coisa, você me consertava e eu ia pegando isso, entendeu? 

Acho esses fóruns ... foi o que mais me ajudou.” (aluno 13, ANEXO 15) 

 

Outra aluna também reconheceu os fóruns como uma forma de aprendizado: 

 

“Porque você começa a comentar sobre as coisas que você vai entrando no assunto, que é da 

idade, e aí você começa a melhorar vocabulário. ... isso ajuda porque eu vou lendo os 

comentários das outras pessoas e alguma palavra que eu não sei eu vou e procuro. Aí eu 

começo a melhorar.” (aluna 19, ANEXO19) 
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Além do aprendizado linguístico, outras oportunidades de aprendizado, talvez não tão 

perceptíveis para o aluno, devem ser destacadas. Todas as participações no ambiente, desde o 

cadastramento até os usos mais complexos, como a customização da página pessoal e a 

criação de fóruns, exigiram do aluno um processo de aprendizado digital. Esse processo foi 

estimulado por mim à medida que eu mesma me familiarizava com as possibilidades da 

tecnologia e incentivava os alunos a usá-la com fins pedagógicos. Assim, a utilização do 

ambiente pelos alunos que, em 2009 se limitava ao “download” de material impresso, foi 

evoluindo para práticas mais complexas, como o projeto de produção de histórias em 

quadrinhos e pôsteres virtuais com o uso de ferramentas de autoria. Esses projetos se 

mostraram como um desafio para os alunos que recorriam a mim ou aos colegas para 

resolverem suas dúvidas com relação ao uso da tecnologia, como mostra o chat abaixo (figura 

41), em que um aluno ajuda seus colegas a postarem o “trabalho” no AVA.  Esse exemplo 

mostra que, além de contribuir para o letramento digital dos alunos, o projeto também lhes 

proporcionou a emergência  de uma agência mais colaborativa, pois eles se mobilizaram para 

superar os desafios que  a tarefa lhes impunha. 
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Figura 41: conversa entre alunos no CHAT para "tirar dúvidas" quanto à postagem dos trabalhos - 2012 

 

 

 3.  Que novas contradições emergiram do projeto?   

 

A dinamicidade dos sistemas de atividade implica a presença constante de 

contradições. Assim, à medida que algumas das contradições existentes no sistema aulas de 

inglês na escola foram sendo resolvidas com o avanço do projeto, novas contradições foram 

emergindo como consequência da sua implementação. Identifiquei 3 problemas importantes 

durante o projeto, os quais denotam as contradições do sistema de atividade aulas na escola, 

que emergiram a partir da intervenção.  

 

a) A dificuldade para construir um sistema de atividade híbrido de ensino-

aprendizagem de inglês (online e presencial) 
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Na subseção anterior, mencionei meu desejo de incorporar o projeto de forma mais 

consistente à minha prática na escola e a impossibilidade de fazê-lo, devido às regras da 

escola. Essa impossibilidade fez com que o projeto se transformasse em uma atividade isolada 

dentro de um sistema de atividade maior que é o ensino da disciplina de língua inglesa na 

escola, já que nenhum outro professor compartilhou o projeto comigo.
50

 

Embora o projeto nunca tivesse sido coibido pela instituição, a falta de apoio da 

mesma instituição, no que diz respeito, por exemplo, ao uso da sala de informática
51

 e à falta 

de incentivo para o projeto, reforçou o caráter pessoal e aventureiro da iniciativa. Como não 

fazia parte do programa da disciplina, a adesão dos alunos ao projeto era totalmente 

espontânea e a  motivação era então a minha única estratégia para essa adesão. Um aliado 

dessa estratégia foram as aulas na sala de informática, momento em que os alunos podiam 

realmente “experimentar o ambiente”, visto que a grande maioria dos alunos passou a 

frequentar o ambiente a partir dessas aulas. No entanto elas foram muito escassas: geralmente 

em torno de 3 ou 4 aulas por ano, o que limitou ainda mais meus esforços para incluir mais 

alunos. Essas dificuldades foram as mesmas relatadas em 5.2, ou seja, aquelas que se 

apresentavam quando tentava mudar o modelo de aulas com o qual os alunos e eu não 

estávamos satisfeitos. Portanto, pode-se concluir que a mesma contradição existente entre a 

dinâmica do sistema de atividade aulas de inglês na escola e o próprio funcionamento da 

escola, enquanto um sistema de atividade mais estático, parece ter persistido.  

 

 

b) O projeto não atingiu todos os alunos 

 

As razões explanadas acima podem ter contribuído para o fato de muitos alunos não 

terem aderido ao projeto. Como consequência disso, havia nas minhas turmas dois “tipos de 

alunos”: alunos que se engajaram no projeto e os que não se engajaram. Como relatado na 

subseção anterior, os  alunos engajados faziam parte de dois sistemas de atividade para 

aprender inglês: sistema 1 (na escola) e sistema 2 (no AVA), caracterizando assim uma 

aprendizagem híbrida. Já os outros alunos continuavam dentro do mesmo sistema de atividade 

existente antes do projeto. Como o projeto era, como eu disse antes, apenas um “apêndice” 

                                                             
50 Apesar de conhecerem o projeto, os outros professores não mostraram interesse em participara e eu não me 
sentia à vontade para convidá-los, já que era um projeto experimental que demandava muita dedicação.   
51 Um exemplo dessa falta de apoio foi a quase impossibilidade de usar a sala de informática, apesar de ter 
sempre pedido um “pequeno espaço” na grade de horário desse ambiente para as minhas aulas.  
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das aulas e não poderia figurar nas avaliações da escola, esses alunos não-engajados não se 

sentiram prejudicados. Esse fato foi evidenciado pela ausência de conflitos nesse sentido, já 

que tive sempre muito cuidado em manter a equanimidade de condições para o aprendizado 

dentro da escola. Por exemplo,  mesmo durante os trabalhos que envolviam o uso de 

tecnologia, eu oferecia sempre a opção de fazer um trabalho alternativo ou de se juntar a um 

grupo que tivesse mais “intimidade com a tecnologia” e fosse membro do AVA. Essa 

aparente divisão entre os dois “tipos de alunos” não parece ter alterado a dinâmica do sistema 

aulas na escola, já que as turmas são formadas de alunos com diferentes níveis de 

engajamento com essa atividade, como visto no capítulo 5 (seção 5.1).  

Um ponto em comum que parece permear entre esses dois problemas é a resistência à 

mudança, tanto por parte da comunidade da atividade (direção da escola, outros professores e 

família), quanto por alguns dos sujeitos diretamente envolvidos.  

 

 

c) A maioria dos alunos usava o AVA dentro do paradigma da Aquisição 

 

Apesar do meu incentivo para a colaboração online durante todo o projeto, a maioria 

dos alunos usava o AVA de forma tradicional, ou seja, consumindo informação como 

mostram as suas ações  mais frequentes relatadas em 5.6.1. Muitos deles viam o ambiente 

apenas no seu valor de troca, acessando-o apenas na véspera das avaliações ou para postar 

seus trabalhos e obter notas, sem nunca ter contribuído com o seu conteúdo. Para incentivar 

essa contribuição, comecei a oferecer bonificações na notas pelas participações nos fóruns e 

pelas postagens de conteúdo, o que parece ter contribuído para aumentar o “trânsito” no 

ambiente virtual. Essa situação evidencia uma contradição entre os dois paradigmas de 

aprendizagem:  o paradigma da transmissão, presente na escola  e arraigado na cultura de 

aprender dos alunos e o paradigma da participação, representado pelas possibilidades de 

interações e colaboração presentes no AVA. 

 

 

5.6.3 Encaminhamentos para o próximo estágio 

 

Os problemas que emergiram durante os estágios de experimentação e implementação 

do projeto suscitaram reflexões e o planejamento de ações para consolidar o projeto. Na 

subseção anterior citei o desejo e a dificuldade de incorporar o AVA às minhas aulas, de 
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modo que o que era projeto se tornasse realmente uma prática constante. Para que isso fosse 

possível, a despeito das adversidades, senti que  era preciso envolver mais diretamente os 

alunos, estimulando sua agência para uma participação mais ativa. Minha intenção era de que 

tal envolvimento mais direto pudesse também contribuir para a adesão de mais alunos. 

O estágio de consolidação deveria, portanto, incluir ações que provocassem essa maior 

adesão. Tais ações deveriam também se configurar como respostas aos desafios identificados 

nos estágios anteriores. A descrição desse último estágio do ciclo expansivo é o foco da 

próxima seção. 
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5.7  CONSOLIDAÇÃO DA NOVA PRÁTICA: em direção a um sistema híbrido de 

aprendizagem (2013)   

 

Na introdução do presente capítulo, citei o conceito de aprendizagem expansiva que 

para Engeström & Sannino (2010, p.7) consiste de um tripé: 1) a expansão do padrão da 

atividade; 2) o conceito teórico corresponde a esse novo padrão e 3) um novo tipo de agência.  

A análise dos dados gerados nos estágios de experimentação e implementação do 

projeto revelaram que, para mim e para os alunos nele engajados, o sistema de atividade aulas 

de inglês na escola passou a incluir outros elementos mediadores antes inexistentes, como os 

recursos digitais e as interações realizadas no ambiente, o que apontava para a emergência de 

uma situação híbrida de ensino e aprendizagem. Em outras palavras, o objeto da atividade 

(ensinar e aprender inglês na escola) ganhava novos contornos para aqueles sujeitos que, 

através de sua agência transformativa (cf. capítulo 4, seção 4.1), se envolviam mais 

intensamente no projeto, dando início a um novo padrão da atividade. A transformação do 

padrão da atividade, de um modelo unicamente presencial para um modelo híbrido, 

significaria, portanto, a própria consolidação do projeto. 

Porém, essa possibilidade, como disse, só começava a se concretizar para os poucos 

alunos realmente engajados no projeto, o que não contribuía para uma verdadeira 

transformação da atividade, já que atingia poucos sujeitos. Estabeleci, então, como propósito 

para essa fase do projeto o envolvimento mais intenso de um maior número de alunos. Para 

tal, era preciso superar os desafios que estiveram presentes em todo o projeto, identificados 

como contradições entre os dois sistemas de atividade, ou seja, o sistemas aulas de inglês na 

escola (sistema 1) e o sistema ensino e aprendizagem de inglês em um AVA (sistema 2). Entre 

esses desafios estavam a dificuldade para acessar o AVA dentro da escola e os conflitos 

gerados pela interface entre as normas culturais do sistema 1 e uma nova cultura de 

aprendizagem promovida pela atuação no sistema 2.  

 

 

5.7.1 Novo desafio: envolver um número maior de alunos no projeto 

 

Comecei o ano letivo de 2013 com 60 alunos novos do 9º ano, que se juntaram aos 

alunos do ano anterior: 85 do 9º ano e 28 alunos da 1ª série do ensino médio (muitos dos quais 

tinham feito parte do projeto nos dois anos anteriores). Assim, dos 60 alunos novos, 55 se 

cadastraram no AVA e, ao final de 2013, o ambiente já contava com 251 membros.  
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No início do referido ano, realizei uma consulta com todos os alunos para conhecer 

suas expectativas em relação ao uso do AVA (ANEXO 21). Esse instrumento revelou que 

metade dos alunos desejava que o ambiente oferecesse recursos para “aprender inglês de 

maneira divertida e variada’” e outra metade esperava ter acesso a atividades que os 

“ajudassem no rendimento na escola”. As “atividades de socialização na rede para os alunos 

usarem inglês” apareceram como segunda opção para ¼ dos alunos. Já as “atividades de 

compartilhamento de ideias / trabalhos na rede” apareceram também como 2ª opção para 10% 

dos alunos. As sugestões de recursos para 2013 foram: 1) jogos; 2) músicas; 3) textos; 4) 

vídeos e seriados; 5) exercícios de revisão; 6) usar o chat para conversar em inglês. 

Esses dados reforçam as preferências identificadas nos estágios anteriores que 

mesclavam as atividades mais diretamente relacionadas ao “estudo para a escola” com 

aquelas que associavam entretenimento ao aprendizado.  Entretanto, um dado novo parece ter 

surgido nesse estágio de consolidação: a percepção por parte dos alunos da relevância das 

atividades que envolviam a interação social voltada para o aprendizado. Esse tipo de 

atividade, cuja relevância só era percebida nos estágios anteriores pelos alunos mais 

engajados, começava a figurar entre as preferências dos alunos de um modo geral, ainda que 

em menor grau em relação às atividades mais tradicionais, como os textos e exercícios de 

gramática. 

Para concretizar o meu objetivo de envolver um maior número de alunos e assim 

incorporar o projeto à prática da sala de aula, era preciso manter a estreita conexão entre o que 

acontecia nas aulas presenciais e no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), além de 

estimular a agência dos alunos para a participação.  

A consciência de que essas ações esbarrariam nos desafios vivenciados nas duas fases 

anteriores  (ainda não superados) me fez pensar em soluções alternativas. Assim, para resolver 

a questão do uso da sala de informática (cada vez mais inacessível), passei a levar para a sala 

de aula o meu próprio computador portátil, o projetor da escola e meu próprio aparelho de 

conexão à internet (que adquiri com essa finalidade, já que a escola não possui rede wifi). 

Dessa maneira, sempre que necessário, eu acessava o ambiente e o projetava na parede da sala 

de aula. Essa iniciativa, apesar de não resolver o problema do acesso dos alunos, contribuiu 

para a divulgação do conteúdo do AVA e  para orientar os alunos sobre sua navegação.   

Como forma de manter essa conexão com as aulas, busquei manter o ambiente sempre 

atualizado, destacando na página principal algum quiz interativo sobre o conteúdo das aulas, 

dicas prática sobre a língua inglesa (Tip of  the day) ou as produções dos alunos, como 

mostram as figuras abaixo (figuras 42 e 43). 



169 
 

 

 

Figura 42:  Página principal destacando a redação de alguns alunos  
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Figura 43: Página principal mostrando um quiz e a seção "Tip of the day" 

 

 

Um fato interessante contribuiu ainda mais para estreitar essa relação aulas-AVA. 

Naquele ano os alunos do 9º ano criaram grupos no Facebook para a comunicação entre si e 

com os professores. Essa iniciativa facilitou o seu acesso ao meu ambiente virtual, pois assim 

eu podia “contatá-los” mais facilmente, já que como eles mesmos diziam estavam “o tempo 

todo no Face”. De fato, essa associação entre as duas redes auxiliou na divulgação do 

conteúdo do AVA, já que anteriormente a ela, essa divulgação era feita por meio do e-mail 

dos alunos, ferramenta cada vez menos utilizada por eles.   

Ainda como forma de estímulo para que mais alunos acessassem o ambiente, dei 

continuidade aos projetos escolares desenvolvidos no ano anterior, em que os alunos tivessem 

que usar o ambiente ou alguma forma de tecnologia que pudesse ser associada a ele. Vale 

enfatizar que, nesse ano, com exceção da 1ª série do ensino médio, cujo programa de curso 

tem maior concentração na leitura, decidi incluir todos esses projetos  na avaliação formal dos 

alunos do 9º ano. Essa situação se tornou muito delicada, já que, como disse anteriormente, o 
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Projeto aparecidanet não era considerado como parte integrante do processo pedagógico da 

escola. Por essa razão, para evitar problemas com os alunos que não haviam se cadastrado no 

ambiente, eu sempre sugeria uma alternativa de trabalho “não-digital”. Entretanto, como 

todos esses trabalhos  eram realizados em duplas ou trios (o que permitia que apenas um 

aluno postasse o trabalho no AVA), a maioria sempre optava pelos trabalhos digitais, e as 

versões “não-digitais” foram bem raras. Quando estas aconteciam, eu fazia questão de 

valorizá-las, como no caso de uma aluna que decidiu desenhar ela própria a sua história em 

quadrinhos e teve seu trabalho destacado na primeira página do AVA (figura 44). 

 

 

Figura44: Página principal destacando a produção artística de uma aluna 
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Entre os exemplos dos projetos escolares realizados ao longo de 2013 destacam-se os 

trabalhos que objetivavam o desenvolvimento da produção escrita como redações, histórias 

em quadrinhos e pôsteres virtuais. A minha insistência nesses projetos contribuiu para que 

alguns alunos decidissem se cadastrar no ambiente para “poder postar os seus trabalhos”.  A 

seguir, apresento alguns exemplos desses projetos.  

As figuras 45 e 46 abaixo mostram duas redações escritas no blog da página pessoal 

dos alunos. Pode-se observar a presença de ilustrações como parte integrante dos textos. Essa 

era uma “exigência” minha em todos os trabalhos envolvendo a produção escrita. 

Intencionava com isso estimular os alunos a explorar as possibilidades que a tecnologia 

digital oferece para a construção de textos multimodais. Desse modo, os alunos eram sempre 

orientados a compor um texto que tivesse elementos não-verbais, como gráficos, figuras, 

vídeos etc.  

 

 

Figura 45: Redação de duas alunas sobre um acidente 
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Figura 46: Redação de dois alunos sobre uma viagem imaginária  

 

 

Alguns alunos parecem ter entendido a proposta e optaram por escrever suas redações 

na ferramenta Glogster (à qual tinham sido apresentados no ano anterior) por perceber mais 

possibilidades de inserção de elementos multimídia nessa ferramenta, como vídeos, fotos e 

música. A figura 47 mostra um desses trabalhos.  
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Figura 47: Redação de três alunas sobre uma viagem fictícia no Glogster  

 

 

5.7.2 Estimulando o desenvolvimento da agência dos alunos 

 

As iniciativas descritas acima podem ser entendidas como indícios da emergência da 

agência de alguns alunos para o uso da tecnologia. Outros indícios dessa agência podem ser 

vistos na maneira criativa como alguns personalizavam suas páginas pessoais (figura 48) e na 

iniciativa de criar fóruns para dar continuidade às atividades das aulas, como mostra o fórum 

criado por uma aluna, que estimulada por um projeto de “biblioteca itinerante” que eu havia 

começado na escola, queria trocar ideias com seus colegas sobre os livros que estavam lendo 

(figura 49). 
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Figura 48: Página customizada de uma aluna  
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Figura 49: Fórum criado por uma aluna para discutir sobre o projeto de leitura  

 

 

Além de ter criado o fórum, essa mesma aluna o divulgou no grupo da turma no 

Facebook (figura 50). O fórum, que foi criado em julho de 2013, alcançou 13 participações ao 

longo do ano.  
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Figura 50: Divulgação no Facebook do fórum criado por uma aluna no AVA  

  

Esses eram exemplos significativos da construção da agência para a transformação do 

objeto aprender inglês por meio do uso da tecnologia. No entanto, esses episódios estavam 

muito longe de se caracterizar como regra entre os alunos. O meu anseio era que um maior 

número de alunos pudesse desenvolver esse tipo de agência. 

Para realizar tal desejo, decidi propor a todas as turmas (incluindo a turma da 1ª série) 

um projeto que lhes proporcionasse a oportunidade de uso mais produtivo da tecnologia. 

Além disso, esse projeto deveria envolver os alunos em todo o seu processo, incluindo a sua 

concepção. Assim, propus o projeto intitulado “Show your talents” (ANEXO 23), para o qual 

os alunos, com base nas suas habilidades e interesses, escolheriam um tema e uma 

modalidade de apresentação. Durante a discussão da proposta, foram identificados alguns 

talentos básicos que pudessem ser associados a alguma produção linguística: talento musical, 

talento digital, talento “linguístico” e talento para atuar. Assim, um grande número de alunos 

optou pela produção de vídeo clips, nos quais “interpretavam” algumas de suas canções 

favoritas. Outro número significativo de alunos, cujo conhecimento de inglês e de informática 

se destacavam,  optou por produzir atividades de revisão dos conteúdos para seus colegas se 
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prepararem para as avaliações finais do ano letivo. A maioria dessas atividades tomou a forma 

de quizzes interativos, tendo sido realizadas com as ferramentas digitais sugeridas por mim e 

por eles próprios. Um terceiro grupo de alunos decidiu gravar seus esquetes e uns poucos 

fizeram apresentações “ao vivo”. Para os alunos que não se identificaram com as propostas e 

não desejavam trabalhar em grupo, foram sugeridos alguns trabalhos, como, por exemplo, a 

produção de resenhas de livros, filmes ou jogos, com ou sem o uso de tecnologia.  

A figura 51 mostra alguns dos vídeos dos alunos postados no ambiente e um quiz 

interativo com letra de música, criado com a ferramenta BLUBBR
52

, por um grupo de alunas 

da 1ª série.   

 

 

Figura 51: Vídeos e quiz produzido pelos alunos no final de 2013     

O meu objetivo com a sugestão de criação de quizzes interativos era dar a 

oportunidade aos alunos com maior competência linguística de serem produtores de objetos 

                                                             
52Com essa ferramenta( https://www.blubbr.tv/ ) os alunos produziram atividades com clipes de música. 

https://www.blubbr.tv/
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de aprendizagem para seus colegas. A figura 52 mostra quatro dessas atividades, que foram 

postadas na seção Study Room do ambiente. 

 

 

Figura 52: Exemplos de quizzes interativos criados pelos alunos do 9º ano e da 1ª série    

 

 

O projeto, que culminou com uma “mostra” dos trabalhos para todas as turmas, foi 

seguido de uma consulta com alguns alunos para uma avaliação (ANEXO 24). A consulta 

revelou que, apesar de terem relatado “algumas dificuldades técnicas”, a grande maioria dos 

alunos (90%) apreciara bastante o trabalho por ter sido “divertido e diferente” e por ter lhes 

proporcionado um aprendizado da língua de forma criativa. O relato de um aluno no 

Facebook ilustra bem o entusiasmo da maioria dos alunos com o trabalho (figura 53). 

 

 

Figura 53: Comentário de um aluno no Facebook sobre seu trabalho.  
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Ao serem questionados sobre o que havia aprendido com o trabalho, a maioria 

reconheceu que aprendeu algo relacionado à língua e alguns poucos alunos relataram outros 

tipos de aprendizado como uso da tecnologia ou aprender a trabalhar em grupo (ANEXO 24).  

Na minha própria avaliação, esse tipo de projeto certamente contribuiu para o 

desenvolvimento da agência dos alunos no que diz respeito ao uso da tecnologia dentro de um 

paradigma mais participativo e colaborativo e menos “aquisitivo”. Esses alunos mostraram 

sua agência ao superar os desafios da tarefa com seus próprios recursos, motivados pela 

intenção de  fazer algo “diferente e divertido”. Entre os desafios citados pelos próprios alunos 

estavam: fazer edição dos vídeos, inserir legendas nos filmes, aprender a pronúncia “correta” 

para cantar a música, vencer a timidez e criar questões para os quizzes.  

 

 

 

5.7.3 Avaliação desse estágio do ciclo expansivo 

 

Para acompanhar esse estágio do ciclo expansivo, foram empregadas as observações 

sobre o comportamento dos alunos no AVA, anotadas em um diário de pesquisa e um 

questionário no final do ano, que foi respondido por 55 alunos-membros (ANEXO 22). A 

análise dos dados desse questionário mostrou que as atividades mais frequentes dos alunos no 

AVA em 2013 foram: 1) postar seus trabalhos no ambiente; 2) buscar recursos para se 

preparar para as provas; 3) participar de fóruns; 4) acessar recursos externos e 5) “socializar 

com os colegas”. 

Se compararmos esses dados com as informações obtidas por meio da consulta sobre 

as expectativas no inicio do ano e  com os dados das fases anteriores (2009 a 2012), podemos 

concluir que, para a grande maioria dos alunos, as atividades diretamente relacionadas aos 

estudos sempre figuraram entre as mais frequentes, embora as atividades relacionadas ao 

aprendizado através do entretenimento (sem ligação com a escola) também fossem 

apreciadas. As atividades de “socialização e colaboração”, por sua vez, ainda não figuravam 

entre as mais frequentes.  

 Como ocorrera nos estágios anteriores, a cultura escolar, representada pelas normas 

culturais do sistema de atividade aulas de inglês na escola, parece ter influenciado o 

comportamento da maioria dos alunos no AVA também durante esse estágio do projeto. Essa 

influência foi evidenciada não só no tipo de atividade em que eles frequentemente se 
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engajavam no AVA, mas foi também revelada no seu discurso. A análise dos dados de dois 

questionários de 2013 evidenciou a constante preocupação dos alunos com o rendimento na 

escola e o quanto o professor ainda ocupa uma posição central no seu aprendizado. Por 

exemplo,  quando, no início do ano, pedi que eles sugerissem como o ambiente poderia ajudá-

los, alguns (22%) sugeriram que eu usasse o chat para  “tirar suas dúvidas” (ANEXO 21). No 

questionário final (ANEXO 22), quando solicitados a comparar as aulas com as atividades do 

AVA, ¼ dos alunos disse acreditar que aprendem melhor com as aulas presenciais do que 

com as atividades online, pois “o contato com a professora é melhor para aprender”. 

Eu mesma me rendi a essa cultura escolar, que concebe o conhecimento e o 

aprendizado pelo seu valor de troca. Para estimular a participação de mais alunos nos fóruns e 

assim provocar uma experiência mais colaborativa de aprendizagem para aqueles que ainda 

não tinham esse hábito, passei a oferecer bonificações nas suas notas por essas participações. 

A estratégia surtiu algum efeito, pois alguns alunos que nunca haviam participado dos fóruns 

começaram a fazê-lo, embora com a clara intenção de ganhar os bônus, como mostrava o 

aumento dessa participação perto das datas de fechamento das notas na escola. Isso talvez 

explique a razão de os fóruns figurarem em 3º lugar na lista de atividades mais frequentes em 

2013.  

 Como dito no início dessa seção, meu objetivo para essa fase de consolidação do ciclo 

de aprendizagem era estimular uma maior integração entre os dois sistemas de atividade 

identificados (aulas de inglês na escola e ensino e aprendizagem de inglês em um AVA), 

incluindo nesse processo um maior número de alunos possível, ao mesmo tempo em que iria 

trabalhando as contradições que emergiram ao longo do Projeto aparecidanet. 

O questionário final (ANEXO 22) revelou que em 2013 houve um aumento na 

frequência do acesso ao AVA pelos alunos do 9º ano em relação ao ano anterior. Por outro 

lado, os alunos da 1ª série admitiram que tinham acessado o ambiente com menor frequência 

do que nos dois anos anteriores.  

Pode-se concluir, portanto, que o objetivo de integrar o AVA às aulas e  envolver mais 

alunos foi atingido no 9º ano, ainda que como resultado de uma “imposição” velada, já que os 

projetos planejados para essas turmas implicavam necessariamente no acesso ao ambiente 

para realizar ou postar seus trabalhos e de um estímulo externo, como os bônus que alguns 

alunos receberam pela sua participação nos fóruns
53

. 

                                                             
53 Os bônus eram décimos que eu acrescentava às suas médias finais, o que geralmente significava 0,5 na nota 
final. 
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Entretanto, o objetivo principal do questionário final (ANEXO 22) foi conhecer a 

percepção de todos os alunos sobre as possíveis mudanças no seu modo de aprender inglês na 

escola, o que poderia indicar a ressignificação do objeto. Apliquei esse questionário nas cinco 

turmas de 9º ano (três das quais participavam do projeto há dois anos) e uma turma da 1ª série 

que já estava no seu terceiro ano de participação.  

Apesar do caráter “não espontâneo” do aumento da participação dos alunos do 9º ano 

no AVA em 2013, o engajamento desses alunos parece ter contribuído para a percepção de 

uma mudança no seu modo de aprender inglês, de um modo geral, como mostraram os 

resultados do questionário final. Os dados mostraram que mais da metade desses alunos 

(61%) percebeu alguma mudança no seu modo de aprender inglês e na disciplina da escola, 

atraibuindo essa mudança à maneira “dinâmica e divertida” que o ambiente lhes 

proporcionava para aprender inglês.  

Essa percepção de mudança, no entanto, foi menor entre os alunos da 1ª série do 

ensino médio (43%), que a associaram ao conhecimento de ferramentas digitais para aprender 

inglês.  Vale ressaltar que entre os alunos dessa turma de 1ª série não mais se encontravam 

aqueles alunos mais engajados dos anos 2011 e 2012 e o “trânsito” dos alunos dessa turma no 

ambiente nesse ano fora menor em relação às turmas do 9º ano. 

Entretanto, o uso dos expedientes empregados para  intensificar o uso do AVA nas 

aulas, acima descritos, evidenciou ainda mais a contradição entre as normas culturais dos dois 

sistemas de atividade, com predominância da influência da cultura escolar sobre o modo 

como os alunos se engajaram no projeto. 

Um depoimento de um aluno do 9º ano
54

 como resposta às perguntas do questionário 

final ilustra bem essa contradição (depoimento 6, ANEXO 25).  Esse aluno, que declarava 

“falar” em nome da sua turma, reclamou da “obrigatoriedade” do uso do ambiente durante o 

ano dizendo que “a internet é um espaço de lazer e, a partir do momento em que somos 

obrigados, há uma desmotivação”. Para esse aluno, as aulas presenciais são melhores, pois 

“tem alguém de verdade para ensinar” e porque ele “assiste as aulas, sem precisar acessar 

nenhum site”. Ele ainda declara que, na sua opinião,  a internet deveria ser usada  pelos 

alunos “apenas para tirar dúvidas quando necessário”, citando como exemplo o grupo criado 

pela sua turma no Facebook.  

Esse aluno parece pertencer ao grupo cujo engajamento nas aulas classifiquei como 

nível 2, ou seja, o aluno  que tem uma relação utilitária e protocolar com o processo 

                                                             
54 Os questionários foram respondidos de maneira anônima. Portanto, nenhum aluno foi identificado. 
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pedagógico. Para ele, aprender (ou estudar) implica em “assistir” aulas (ação passiva dentro 

de um ambiente escolar) de “alguém de verdade” (o professor) e a tecnologia deve ser um 

instrumento a serviço dessa concepção.  

Esse discurso, embora possa não refletir o pensamento de todos os alunos, simboliza o 

conflito entre a cultura escolar da transmissão e aquisição (que tanto influencia  o modo como 

os alunos concebem o ato de aprender)  e um novo modelo de aprendizagem que inclui lazer, 

autonomia e interação. 

A contradição ilustrada por esse depoimento, que esteve presente em todo o ciclo de 

aprendizagem, ficou mais visível quando  o Projeto aparecidanet deixou de ser apenas um 

“apêndice” das aulas de inglês  na escola para se constituir em um novo modelo para essa 

atividade, o que parece ter rompido com a “harmonia” do sistema de atividade 1. A 

explicação de Engeström (2006) parece ilustrar bem o que aconteceu: 

 

 Quando um sistema de atividade adota um novo elemento externo (uma 

nova tecnologia ou um novo objeto), isso sempre leva ao agravamento de 

contradições secundárias onde algum elemento antigo  (por exemplo, as 

regras ou a divisão do trabalho) colide com o novo elemento. Tais 

contradições geram distúrbios e conflitos, mas também tentativas inovadoras 

de mudança na atividade, fazendo da zona de desenvolvimento próxima um 

campo de batalha invisível. (ENGESTRÖM, 2006, p. 28) 
55

 

 

O autor (ibidem) cita como exemplos dessas contradições as regras inflexíveis da 

atividade, que retardam e impedem as possibilidades abertas pelos novos instrumentos. No 

entanto, como o próprio autor afirma, as contradições podem gerar transformações 

qualitativas na atividade. Assim, a provocação das contradições evidenciadas pelo 

depoimento do aluno é um indício de ruptura de um modelo de atividade e o início da 

construção de um modelo inovador.  

 

 

5.7.4 A culminação do ciclo de aprendizagem expansiva  

 

Todo ciclo expansivo de aprendizagem culmina com a criação de um novo modelo 

para a atividade. O modelo inovador, que busquei construir durante o Projeto aparecidanet e 

                                                             
55

 Tradução sugerida para: When an activity system adopts a new element from the outside (for example, a 
new technology or a new object), it often leads to an aggravated secondary contradiction where some old 
element (for example, the rules or the division of labor) collides with the new one. Such contradictions 
generate disturbances and conflicts but also innovative attempts to change the activity, making the zone of 
proximal development an invisible battleground. 
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cuja trajetória foi narrada neste capítulo que agora finalizo, consiste de uma situação de 

ensino e aprendizagem híbrida, na qual um elemento online contribui para ampliar o tipo de 

mediação  existente na atividade aulas de inglês na escola. A ampliação da mediação da 

atividade, representada pelos recursos disponíveis no AVA e também pelas interações que ele 

promovia, pode ter provocado a expansão e consequente ressignificação do próprio objeto. A 

figura 55 mostra esse ciclo de aprendizagem. 

 

 

Figura 54: Representação do ciclo de aprendizagem expansiva do Projeto aparecidanet 

 

 

Como vimos no capítulo 3 (seção 3.3), os ambientes de aprendizagem participativos 

(BARAB et al., 2001) devem promover a colaboração e o engajamento dos aprendizes na 

construção de conceitos e soluções, além da mudança no papel do professor, o que 

caracterizaria uma mudança de paradigma de aprendizagem. Durante o processo de 

concepção do AVA (cf. seção 5.2), estabeleci como critérios para a seleção da plataforma e 

para a construção desse ambiente as mesmas características que os autores citados acima 
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preconizavam, além da possibilidade de oferecer aos alunos em atividades diferentes daquelas 

realizadas na sala de aula que contribuíssem para o seu desenvolvimento na língua inglesa. 

A reflexão sobre os cinco anos do projeto aponta para uma avaliação positiva da 

experiência tanto no que diz respeito ao meu próprio aprendizado quanto aos propósitos 

pedagógicos que delineei para o projeto. Acredito que a participação no AVA tenha 

propiciado aos alunos oportunidades de colaboração e  construção da sua autonomia, abrindo 

um caminho em direção a um novo paradigma de aprendizagem. Além disso, como eu 

desejava, o AVA possibilitou aos alunos o acesso a recursos pedagógicos ausentes nas aulas 

presenciais, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento de outras habilidades 

linguísticas. 

No entanto, como já foi mencionado, à medida que o projeto contribuía para resolver 

algumas das contradições que o geraram, outros problemas foram surgindo, os quais, por sua 

vez, denotavam novas contradições. Entre eles, gostaria de destacar:  a persistência da 

influência da cultura escolar da transmissão e aquisição e a resistência de alguns alunos para 

se engajar no projeto. Tais problemas, detectados durante o estágio de implementação do 

projeto,  continuaram a se manifestar no estágio de consolidação. 

A não-obrigatoriedade de adesão ao projeto evidenciou diferentes níveis de agência 

dos alunos no seu envolvimento com essa experiência. Desse modo, faz-se necessário um 

estudo aprofundado sobre como os alunos mobilizaram ou não suas agências para se engajar 

no projeto e como a cultura escolar influenciou essa agência. Esse será o foco do próximo 

capítulo. 

Cada seção deste capítulo teve como objetivo descrever os estágios de um ciclo de 

aprendizagem expansiva que teve origem com a adoção de um ambiente virtual para estender 

e expandir o sistema de atividade aulas de inglês em uma escola pública. Assim, na seção 5.1, 

descrevi esse sistema de atividade dentro do contexto macro de ensino dessa língua nas 

escolas públicas brasileiras.  

O segundo estágio do ciclo, descrito na seção 5.2, consistiu da análise da atividade 

descrita, com foco nos seus problemas e contradições. Identifiquei três tipos de contradição na  

minha prática pedagógica: 1) contradição na relação sujeito-objeto, caracterizada pela não-

identificação dos alunos com o objeto da atividade aulas de inglês na escola; 2) contradições 

na relação instrumento-objeto, pois os instrumentos mediadores não pareciam contribuir para 

a realização do objeto idealizado para a atividade, e 3) contradições entre os sistemas de 

atividade da instituição escolar e o sistema onde a intervenção foi realizada, ou seja, as aulas 

de inglês. 
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A seção 5.3 descreveu o estágio da construção de um modelo de solução para os 

problemas identificados: o AVA aparecidanet. Nessa seção narrei toda a trajetória da criação 

desse ambiente até o momento de experimentá-lo, que foi objeto do próximo estágio. Esse 

estágio (descrito na seção 5.4) durou cerca de dois anos e se caracterizou pelo meu 

aprendizado com a ferramenta digital. A segurança conquistada com a fase de experimentação 

me levou à fase de implementação nos anos de 2011 e 2012 (seção 5.5), quando pude 

observar melhor o engajamento dos alunos com o projeto e gerar os primeiros dados da 

pesquisa, que foram usados para a reflexão e a avaliação do projeto (6º estágio do ciclo, 

descrito na seção 5.6). Finalmente, na seção que ora finalizo, descrevi a emergência de um 

novo modelo de atividade como indício da consolidação do projeto. 
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6  O ENGAJAMENTO DOS ALUNOS NO PROJETO: uma 

investigação durante o período de implementação 

 

O acompanhamento da trajetória do projeto aparecidanet revelou que cada aluno 

respondeu a ele de maneira distinta. Assim, alguns alunos nem se cadastraram, outros se 

cadastraram e pouco acessaram.  Houve também um pequeno grupo de alunos que se destacou 

por ter feito uso do ambiente virtual em todas as suas possibilidades. Essa diferença na 

maneira como os alunos se engajaram no projeto apontou para a necessidade de investigar 

mais profundamente como suas agências foram mobilizadas (ou não) para se apropriar desse 

novo instrumento e, assim,  se engajar em uma nova modalidade de aprendizagem.  

 

 

6.1 Uma taxonomia dos níveis de engajamento dos alunos no projeto 

 

O sucesso do projeto aparecidanet poderia ser avaliado pelo número de alunos 

cadastrados no AVA, que começou com 58 inscritos em 2009, passou para 93 em 2010, 116 

em 2011, 196 em 2012 e, em 2013 contava com 251 alunos inscritos,  conforme o gráfico 

abaixo.  

 

 

Quadro 6: Evolução dos alunos cadastrados no AVA 

 

Entretanto, esses números representam uma visão ilusória do envolvimento dos alunos 

com o projeto aparecidanet, pois, da mesma forma como percebi que os alunos se engajam 

com as aulas em diferentes níveis (cf. subseção 5.1.1), também a maneira como eles se 
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engajaram no projeto ocorreu de modo variado. Em outras palavras, o número de alunos 

inscritos não significa que todos os alunos aderiram ao projeto com o mesmo entusiasmo.  

O projeto aparecidanet foi apresentado aos alunos como uma possibilidade de 

transformação no sistema de atividade 1 (aulas presenciais). Porém, para que qualquer 

transformação  ocorra é preciso mobilizar um tipo de agência que Engeström denomina de 

agência transformativa  (ENGESTRÖM et al, 2014), ou seja, a habilidade dos sujeitos para 

mudar o seu próprio comportamento (Engeström, 2010, p.77) e essa mobilização depende 

fundamentalmente da intencionalidade do sujeito para a mudança, como afirma Billet (2006). 

Como relatado na seção 4.1, alguns níveis de manifestação de agência transformativa 

têm sido identificados nas pesquisas de intervenção formativa, que vão desde a resistência à 

mudança até a realização de ações concretas para mudar a realidade (Engeström et al, 2014, p. 

125). Da mesma forma, também identifiquei a presença de alguns níveis de engajamento dos 

alunos ao longo de todo o ciclo expansivo do projeto.   

Como o projeto tinha como objetivo oferecer aos alunos a experiência de uma 

aprendizagem participativa e colaborativa e, para tanto foi escolhido um ambiente virtual sob 

a forma de rede social (aparecidanet), a agência dos alunos para se engajar nessa experiência 

foi avaliada pela sua participação nas interações sociais e nas instâncias colaborativas em que 

eles se envolveram no AVA.  

Para realizar essa avaliação, construí uma taxonomia de níveis de engajamento no 

projeto, inspirada na taxonomia que tinha desenvolvido para descrever os níveis de 

engajamento dos alunos com as aulas presenciais (cf. capítulo 5, seção 5.1.1). Durante a 

construção dessa nova taxonomia não levei em consideração o número de acessos do aluno ao 

ambiente, a quantidade de exercícios que eles “baixavam” ou os recursos externos que 

acessavam, não apenas porque não havia registro eletrônico confiável dessas atividades, mas 

também porque elas não representavam a modalidade de engajamento que caracterizava uma 

comunidade de aprendizagem.  

Assim, os níveis de engajamento da taxonomia foram estabelecidos com base nas 

atividades de colaboração e de interação social, registradas nas páginas pessoais de cada 

aluno, como:  

• seus “status”, comentários, e “curtidas” (likes) 

• suas postagens de vídeos, fotos, links e quaisquer outros recursos 

• seus trabalhos digitais (Blog Posts) 

• suas participações em fóruns (Discussions) 

• sua rede de amigos 
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 No entanto, havia um tipo de interação social que não ficava registrada nessas páginas 

e nem em outro local no AVA: as conversas pelo chat. Apesar disso, e como essas conversas 

aconteciam muito esporadicamente, consegui eu mesma fazer tais registros.  

A seguir faço a descrição do perfil de cada aluno dentro da referida taxonomia. Vale 

ressaltar que os três níveis descritos a seguir são pontos dentro de um continuum que começa 

em um nível zero de engajamento até o nível máximo identificado (nível 3). 

 

Taxonomia de níveis de engajamento no projeto – perfil de cada aluno: 

 

 Nível 1:  aluno que nunca se cadastrou no AVA ou que havia se cadastrado, mas não 

participou em nenhuma atividade. Sua página pessoal permaneceu intacta desde o dia 

do cadastramento, ou seja, nenhuma atividade social foi registrada.  

 

 Nível 2: aluno que fez uso da parte social do AVA,  fazendo amigos, comentando ou 

curtindo as postagens dos colegas, e também atuou colaborativamente postando fotos 

e vídeos, porém sem muita constância. Nunca participou dos fóruns. 

 

 Nível 3: aluno que teve participação constante em todas as atividades sociais, além de 

ter colaborado com o conteúdo de um modo geral, não apenas na postagem de vídeos. 

Participava frequentemente e espontaneamente nos fóruns
56

, tomando a iniciativa de 

criar seus próprios fóruns. 

 

 

Como descrito acima, no nível 1 estão incluídos dois tipos de alunos: a) aqueles que, 

por alguma razão,  não se interessaram pela proposta do projeto e nunca se cadastraram, 

embora tenham sido convidados a fazê-lo em várias ocasiões, podendo então ser considerados 

como nível zero, e b) aqueles que se cadastraram, mas não participaram de nenhuma atividade 

social. Não é possível, contudo, afirmar que alguns dos alunos desse segundo grupo nunca 

tenham acessado as atividades de “estudo” do ambiente, como as folhas de exercício ou os 

sites externos, por exemplo, já que esse tipo de atividade não é mensurado pela plataforma. O 

que se pode inferir é que, de um modo ou de outro, esses alunos não mobilizaram sua agência 

                                                             
56 Esses alunos sempre participaram dos fóruns, mesmo sem obter bonificações nas notas. 
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para vivenciar a experiência promovida pelo projeto, demonstrando resistência ou recusa para 

mudar o sistema de atividade aulas de inglês na escola.  

Tal agência transformativa pôde ser observada nos níveis 2 e 3, porém em um grau 

mais intenso entre os alunos de nível 3. Esses foram classificados no nível mais alto da 

taxonomia pela sua constância no engajamento, sua disposição para a colaboração e sua 

intenção em participar de atividades mais desafiadoras em termos linguísticos como era o 

caso dos fóruns e das conversas no chat. Vale ressaltar que alguns desses alunos atuavam 

também como coadministradores do AVA. 

Essa taxonomia foi utilizada para investigar o engajamento dos alunos durante o 

estágio de implementação do projeto no biênio 2011-2012. Além de ter sido um período em 

que algumas dificuldades técnicas já haviam sido vencidas, ele também foi escolhido pela 

geração de dados mais consistentes, resultante da manutenção das mesmas turmas sob a 

minha regência. Dessa forma, foram investigadas três turmas de 8º ano (106 alunos) em 2011 

que continuaram no projeto em 2012,  quando já estavam no 9º ano. Os instrumentos 

empregados para a geração de dados foram os mesmos descritos no capítulo 4, ou seja, os 

mapas de acompanhamento da participação de cada aluno (ANEXOS 13 e 14), as avaliações 

informais sobre as minhas aulas (ANEXOS 17 e 18) e as duas entrevistas (ANEXOS 15 e 19), 

além dos registros nos meus diários de classe e dos Conselhos de Classe das turmas dos dois 

anos.  

Ao longo do ano de 2011, todos os alunos mostraram bom rendimento na disciplina de 

inglês na escola, porém 2 alunos foram reprovados
57

. O quadro 7 mostra o número de alunos 

classificados em cada nível da taxonomia do engajamento no projeto em 2011.  

 

TURMAS de 2011 NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

A: (36 alunos) 15 16 5 

B: (35 alunos)   15 16 4 

C: (35 alunos) 19 9 7 

Total: 106 alunos 49 41 16 

QUADRO 7: número de alunos classificados em cada nível de engajamento em 2011 

 

Podemos inferir pela análise desses dados que os alunos se dividiram entre aqueles que 

não se engajaram e aqueles que se engajaram no projeto de alguma maneira. 

                                                             
57 Além de inglês, esses alunos foram reprovados também em outras disciplinas e tiveram que refazer toda a 
série.  
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Em 2012, essas mesmas turmas (agora com 101 alunos) foram acompanhadas 

utilizando a mesma taxonomia. O perfil das turmas permaneceu similar ao ano anterior em 

termos de rendimento na disciplina, porém o ano terminou com 4 alunos reprovados em 

inglês, sendo 2 deles os mesmos do ano anterior. O quadro 8 mostra o número de alunos 

classificados em cada nível da taxonomia do engajamento no projeto em 2012. 

 

TURMAS de 2012 NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

A: (36 alunos) 22 10 4 

B: (36 alunos)   15 17 4 

C: (29 alunos) 23 4 2 

Total: 101 alunos 60 31 10 

QUADRO 8: número de alunos classificados em cada nível de engajamento em 2012 

 

Os dados 2012 mostraram que o número de alunos engajados (níveis 2 e 3) diminuiu 

enquanto que o número de alunos não-engajados aumentou. Esse aumento significa que 

muitos dos alunos cadastrados e que participaram de alguma maneira em 2011 abandonaram o 

projeto em 2012.  

O que se pode inferir é que, após a novidade da criação do AVA em 2011, os alunos 

de um modo geral parecem ter perdido o entusiasmo inicial. Porém, essa queda no interesse 

foi maior na turma C. Essa turma foi a que sofreu maiores mudanças na sua configuração de 

um ano para o outro, tendo sido considerada pelo corpo docente em 2012 como “uma das 

turmas mais indisciplinadas da escola”
 58

. Como consequência dessa mudança de perfil, seis 

alunos pediram sua transferência para outra turma, cuja regência da disciplina pertencia a 

outro professor. Dentre esses alunos havia três cujo engajamento eu havia classificado como 

nível 3 em 2011. Embora os alunos transferidos continuassem inscritos no AVA e eu os tenha 

convidado a continuar no projeto, eles não voltaram a acessar o ambiente. Esse fato pode 

ilustrar como os alunos percebiam o projeto: uma iniciativa pessoal da professora da turma, 

sem relação com a disciplina de inglês na escola.   

 

 

  

                                                             
58 Dados dos Conselhos de Classe de 2012 



192 
 

6.2 Análise dos dados do biênio 2011-2012 

 

Uma análise dos mapas de participação dos alunos no AVA nos dois anos (ANEXOS 

13 e 14) revelou que as meninas demonstraram maior engajamento com o projeto do que os 

meninos, já que elas estão em ampla maioria nos níveis 2 e 3 de participação.  

Com exceção do grupo de alunos pertencentes ao nível 3 de engajamento, cujo perfil 

foi mais fácil de identificar, os alunos que classifiquei como nível 1 e 2 não exibiam muitos 

traços em comum. Havia nesses dois grupos alunos com rendimento e engajamento variados 

nas aulas presenciais e com níveis de proficiência também variados, já que alguns faziam 

curso de inglês e outros não. 

Entretanto, os alunos classificados dentro do nível 3 de engajamento tinham muitos 

pontos em comum, como mostram os quadros 9 e 10. 

 

Alunos de nível 

de engajamento 

3 em 2011 

 

TURMA A: 5 alunos 

 

TURMA B: 4 alunos 

 

TURMA C: 7 alunos 

NÍVEL DE 

ENGAJAMENTO 

NAS AULAS 

4 alunos no nível 3 e um 

aluno no nível 2 

3 alunos no nível 3e um no 

nível 1 

Todos no nível 3 

GÊNERO - 3 do sexo feminino e 2 

do sexo masculino 

 

- 3 do sexo feminino e 1 do 

sexo masculino 

 

- 4 do sexo feminino e 3 

do sexo masculino 

 

CURSO DE 

INGLÊS 

- 3 faziam e 2, não 

 

- 2 faziam e 2, não 

 

- 3 faziam e 4, não 

 

RENDIMENTO 

NA DISCIPLINA 

Todos tinham bom 

rendimento na escola
59

 

- 2 tinham bom rendimento 

- 2 tinham médio 

rendimento 

- todos tinham bom 

rendimento 

APREÇO PELA 

LI e AGÊNCIA 

PARA O 

APRENDIZADO 

(identificação) 

Todos gostam 

 

Todos demonstram algum 

nível de agência para o 

contato com a língua 

 

Todos gostam 

 

Todos demonstram algum 

nível de agência para o 

contato com a língua 

 

6 gostam, um gosta “mais 

ou menos”  

Todos demonstram 

algum nível de agência 

para o contato com a 

língua 

 

QUADRO 9: Perfil dos alunos de engajamento nível 3 de engajamento no projeto em 2011 

 

 

 

                                                             
59   Seguindo o sistema de avaliação da escola, considerei como bom rendimento as médias acima de 7,0, como 
médio rendimento as médias entre 5,0 e 7,0 e como baixo rendimento médias abaixo de 5,0. 
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Alunos de nível 

de engajamento 

3 em 2012 

 

TURMA A: 4 alunas 

 

TURMA B: 4 alunas 

 

TURMA C: 2 alunos 

NÍVEL DE 

ENGAJAMENTO 

NAS AULAS 

Todos no nível 3 Todos no nível 3 Todos no nível 3 

GÊNERO - todos do sexo feminino  

 

- todos do sexo feminino  - todos do sexo 

masculino 

 

CURSO DE 

INGLÊS 

- 2 não faziam curso e 2 

faziam curso 

 

- 2 não faziam curso e 2  

faziam curso 

 

- nenhum fazia curso 

 

RENDIMENTO 

NA DISCIPLINA 

3 tinham bom rendimento 

na escola 

1 tinha médio rendimento 

 

- todas tinham bom 

rendimento 

 

- todos tinham bom 

rendimento 

 

APREÇO PELA 

LI e AGÊNCIA 

PARA O 

APRENDIZADO 

(identificação) 

Todos gostam  

 

Todos demonstram algum 

nível de agência para o 

contato com a língua 

 

Todas gostam 

 

Todas demonstram algum 

nível de agência para o 

contato com a língua 

 

Todos gostam 

 

Todos demonstram 

algum nível de agência 

para o contato com a 

língua 

QUADRO 10: Perfil dos alunos de engajamento nível 3 em 2012 

 

Como se pode notar, em 2011 (quadro 9), a maioria desses alunos era do sexo 

feminino e tinha bom rendimento na disciplina de inglês na escola e metade fazia curso de 

inglês. Outro ponto em comum era o fato de todos serem também alunos bastante 

participativos nas aulas presenciais (a maioria fora classificada dentro do nível 3 da 

taxonomia do engajamento nas aulas). Em 2012 (quadro 10), o perfil dos alunos mais 

engajados se manteve o mesmo no que diz respeito ao gênero e ao rendimento na disciplina, 

porém, o número de alunos que não faziam curso de inglês era maior. O quadro 11 traz o 

resumo do perfil desses alunos.  

 

 2011: 16 alunos 2012: 10 alunos 

NÍVEL DE 

ENGAJAMENTO NAS 

AULAS 

14 de nível 3 

1 de nível 1 

1  de nível 2 

Todos nível 3 

GÊNERO 10 do sexo feminino  

(62%) 

6 do sexo masculino 

(38%) 

8 do sexo feminino (80%) 

2 do sexo masculino  

(20%) 

CURSO DE INGLÊS 8 faziam curso 

8 não faziam curso 

4 faziam curso 

6 não faziam curso 

RENDIMENTO NA 

DISCIPLINA 

14 tinham bom rendimento  

2 tinham médio rendimento 

9 tinham bom rendimento 

1 tinha médio rendimento 

IDENTIFICAÇÃO com o 

OBJETO 

15 gostam de inglês Todos gostam de inglês 

QUADRO 11: Resumo do perfil dos alunos de nível 3 
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Pode-se concluir, portanto, que algumas características eram comuns a esses alunos: 

gostar de inglês e mobilizar sua agência para ter contato com o idioma (ANEXO 6), ser 

engajado nas aulas e ter bom rendimento na disciplina de inglês na escola.  

Devido à necessidade de se compreender porque alguns alunos se destacaram no 

engajamento do projeto enquanto outros não se engajaram, decidi analisar apenas os dados 

dos alunos de níveis 1 e 3, ou seja, os dois perfis extremos de engajamento. 

 

 

6.2.1 Agência e engajamento 

 

Como sugeri na subseção 3.2.2, a agência dos sujeitos é mobilizada pela sua 

intencionalidade em relação a um objeto, a qual tem origem em um desejo ou em uma 

necessidade. Assim, a necessidade de aprender inglês pode se constituir  em um motivo-

estímulo (externo), ao passo que o desejo de aprender essa língua pode gerar um motivo 

formador de sentido (LEONTIEV, 1978), sobretudo se ele tem origem em uma identificação 

com esse objeto de aprendizagem.  

No caso dos alunos mais engajados no projeto, a necessidade de melhorar seu 

rendimento escolar não se apresentou como a principal razão para seu engajamento, já que a 

maioria deles tinha boas notas na disciplina. Nas entrevistas realizadas com os 10 alunos mais 

participativos em 2011 e 2012,  apenas 2 deles declararam que haviam se cadastrado com o 

intuito de melhorar o rendimento na escola. Entre as outras razões para seu cadastramento, 

foram citados: 

 

 o desejo de ter uma experiência diversificada no aprendizado, através de vídeos e 

recursos lúdicos, por exemplo, como declarou uma aluna: 

“[...] é uma coisa nova, então eu acabei gostando, porque nenhum professor tinha assim uma 

relação fora de sala com a turma.” (aluna 7)  

 

 a possibilidade de ampliar o aprendizado da língua inglesa: 

[...] queria  aprender mais vocabulário (aluna 9)  

 

“[...] é porque eu quero aprender inglês, entende? Eu queria, realmente, ficar fluente e tal... 

porque... eu quero ir pros Estados Unidos.” (aluna 4) 
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 sugestão da professora: 

“Ah, não sei, a senhora pediu pra gente entrar, eu entrava. Tipo, questão de, sei lá de, 

compromisso.” [...] Ah, no começo eu entrei só pra ver depois, aí eu comecei a gostar, aí 

entrava regularmente.” (aluno 12) 

 

“Ah... eu me cadastrei porque... primeiro porque a professora pediu e depois porque eu 

comecei a... a começar a ver mais o site e ver que tinha coisas legais pra se fazer e eu gostei de 

mexer.” (aluna 21) 

 

 

Porém, todos aqueles que se cadastraram por esse último motivo admitiram que essa 

motivação inicial foi logo substituída pelo desejo de fazer as atividades no ambiente, como 

mostram as falas dos dois alunos acima. Muito mais do que a necessidade, o desejo parece ter 

sido o mobilizador das agências desses alunos. Um dado interessante foi o fato de que, além 

de demonstrarem certo apreço pela língua e identificação com ela, eles eram também muito 

engajados nas aulas  (cf. quadro 9 e 10), o que nos leva a inferir que o  objeto aprender inglês 

já fazia sentido para esses alunos antes do projeto, o que parece ter facilitado a expansão de 

uma agência já existente.  

Sugeri também na subseção 5.1.1 que quanto mais sentido o aluno conferir ao objeto 

aprender inglês, mais frequentemente ele irá acionar sua agência para a apropriação desse 

objeto. Tal sentido tem origem na identificação dos alunos com o objeto da aprendizagem, 

como no exemplo de uma aluna que relata ter o hábito de aprender inglês pela internet, 

provavelmente por identificar-se com esse tipo de aprendizado, pois na sua página pessoal ela 

declarava estar aprendendo coreano pela internet e até postava vídeos nessa língua.  

 

“Ah, é porque eu treino muito na internet, eu procuro treinar muito o meu Inglês, de ver filme 

assim, com legenda em Inglês, procurar sempre ver as coisas em Inglês. E eu acabo assim, 

gostando. [...] eu quero fazer relações internacionais, então Inglês é muito importante. (aluna 

7, ANEXO 15) 

 

A mesma aluna (uma das mais engajadas no projeto) afirmava que não usava o AVA 

para estudar para a disciplina na escola, evidenciando uma relação com o aprendizado de 

línguas baseada no prazer e não no seu valor de troca (cf. subseção 3.2.2). Na sua fala 

(abaixo), ela conta como  usava o ambiente: 
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Professora:  Além dos fóruns,  você usou  a rede pra estudar também, assim, pra rever a 

matéria das aulas? 

Aluna:      A matéria não, porque a matéria eu tava sempre na cabeça. Achei a matéria fácil, 

então, eu usava os jogos que tinham ali. (trecho da entrevista com a aluna 7, ANEXO 15) 

 

 

Pode-se concluir, portanto, que o que motivou os alunos classificados como nível 3 da 

taxonomia de engajamento foi o desejo de aprender e a busca de uma forma de aprendizado 

diferenciado e que estivesse associado ao prazer, como declararam dois alunos: 

 

“Primeiro porque foi uma coisa mais nova - eu nunca tinha visto antes - mais por causa disso - 

mais social, diferente. Por causa dos vídeos também que você postava e outras coisas 

também.” (aluno 2, ANEXO 15)) 

 

“[ a professora criou a rede porque] queria misturar um pouco de diversão com educação. 

Porque hoje em dia é muito difícil você... é... dar pros jovens alguma coisa que eles se 

interessem realmente. Eu acho que o site dela foi visando nisso, que os alunos pudessem ter 

um espaço que além deles aprenderem eles poderiam se divertir e se interessar mais pela 

matéria.”  (aluna 21, ANEXO 19) 

 

 

 

6.2.2 Agência e não-engajamento 

 

Diferentemente do perfil dos alunos mais engajados, o perfil dos alunos classificados 

como nível 1 não era tão homogêneo, como se pode observar nos quadros 12 e 13. Entretanto, 

é possível identificar algumas características comuns entre esses alunos: a maioria era do sexo 

masculino; não frequentava cursos de inglês e apresentava nível 2 de engajamento com as 

aulas presenciais. Eles também eram a maioria entre os alunos que não obtiveram a média 7,0 

para serem aprovados, tendo que fazer prova final na disciplina para a sua aprovação nos dois 

anos.  

Entre os 33 alunos que fizeram provas finais em 2011, 15 eram de nível 1 (dois foram 

reprovados, pois não alcançaram a média anual de 5,0). Em 2012, 32 fizeram provas finais, 

dos quais 24 eram de nível 1 (quatro foram reprovados). 
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ALUNOS DE NÍVEL DE ENGAJAMENTO NÍVEL 1 EM 2011 

 

 

TURMA A: 15 

alunos 

 

TURMA B: 15 

alunos 

 

TURMA C: 19  

alunos 

TOTAL: 

49 ALUNOS 

NÍVEL DE 

ENGAJAMENTO 

NAS AULAS 

3 de nível 1 

11 de nível 2 

1 de nível 3 

9 de nível 1 

6 de nível 2 

Nenhum nível 3 

6 de nível 1 

13 de nível 2 

Nenhum de nível 

3 

18 de nível 1 

30 de nível 2 

1 de nível 3 

GÊNERO 12 meninos  

3 meninas 

13 meninos  

2 meninas 

9 meninos   

10 meninas 

34 meninos 

15 meninas 

 

CURSO DE 

INGLÊS 

10 faziam curso 5 faziam curso 6 fazem curso 21 faziam curso 

28 não faziam 

curso 

RENDIMENTO 

NA DISCIPLINA 

4 fizeram prova 

final, todos 

aprovados 

8 fizeram prova 

final,  2 reprovados 

 6 fizeram prova 

final, todos 

aprovados 

18 fizeram prova 

final, 2 deles 

reprovados 

 

Quadro 12: Perfil dos alunos de nível 1 em 2011 

 

 

 

ALUNOS DE NÍVEL DE ENGAJAMENTO NÍVEL 1 EM 2012 

 

 

TURMA A: 22 

alunos 

 

TURMA B: 15 

alunos 

 

TURMA C: 23  

alunos 

TOTAL: 

60 ALUNOS 

NÍVEL DE 

ENGAJAMENTO 

NAS AULAS 

 3 de nível 1 

 17 de nível 2 

 2 de nível 3 

11 de nível 1 

3 de nível 2 

 1 de nível 3 

 12 de nível 1 

11 de nível 2 

 Nenhum de nível 

3 

26 de nível 1 

31 de nível 2 

 3 de nível 3 

GÊNERO 12 meninos  

10 meninas 

12 meninos  

3 meninas 

8 meninos   

15 meninas 

32 meninos 

28 meninas 

 

CURSO DE 

INGLÊS 

10 faziam curso 8 faziam curso 10 fazem curso 28 faziam curso 

32 não faziam 

curso 

RENDIMENTO 

NA DISCIPLINA 

8 fizeram prova 

final, 1 reprovado 

15 fizeram prova 

final, e 3 foram 

reprovados 

 9 fizeram prova 

final, todos 

aprovados 

32 fizeram prova 

final 

4 reprovados 

 

Quadro 13: Perfil dos alunos de nível 1 em 2012 

 

Não se pode concluir, entretanto, que houve uma relação direta entre o não-

engajamento no projeto e  um rendimento mais baixo de alguns alunos, já que entre os alunos 

que fizeram a prova final estavam alguns dos classificados como nível 2 e até mesmo dos 

categorizados como nível 3 de engajamento (ANEXOS 13 e 14), assim como também havia 

alunos com muito bom rendimento na disciplina da escola que não se engajaram. O que 

busquei entender é porque alunos que poderiam ter se beneficiado dos recursos do ambiente 
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virtual para melhorar seu rendimento não o fizeram, fato que aconteceu com os alunos que 

foram reprovados na disciplina. Para auxiliar nesse entendimento, busquei mais informações 

sobre o perfil desses alunos junto a vários setores da escola e as comparei com as minhas 

observações sobre o seu comportamento nas minhas aulas. 

No ano de 2011 houve duas reprovações na disciplina e, no ano de 2012, quatro alunos 

foram reprovados. Um desses alunos foi reprovado nos dois anos consecutivos, o que 

culminou no seu desligamento da escola
60

. Vale ressaltar que esses alunos foram reprovados 

em mais de uma disciplina, além da língua inglesa.  

Esses cinco alunos, todos do sexo masculino, tinham dificuldades também em outras 

disciplinas e já tendo sido reprovados na escola pelo menos uma vez antes de 2011. Alguns 

faziam acompanhamento profissional
61

. Com relação ao seu comportamento nas aulas de 

inglês, nenhum deles demonstrava muito interesse, chegando próximo ao nível 1 da 

taxonomia de engajamento nas aulas. Três deles haviam feito seus cadastros no AVA durante 

uma aula na sala de informática, mas não se engajaram em nenhuma atividades de interação 

ou colaboração. 

Refletindo sobre o perfil desses alunos, identifiquei como uma possível barreira ao seu 

engajamento no projeto a mesma  contradição existente no sistema de atividade aulas de 

inglês na escola, ou seja, a não-identificação do sujeito com o objeto da atividade (cf. seção 

5.2). Tais alunos aparentemente não se identificavam com o objeto aprender inglês na escola 

e, consequentemente, também não se mobilizaram para se envolver em mais uma modalidade 

desse aprendizado. Várias podem ser as razões para essa não-identificação, como vimos na 

subseção 5.1.1 e, aparentemente, os atrativos do AVA, que haviam cativado outros alunos, 

não teriam sido suficientes para despertar o seu interesse para esse objeto. Sem a identificação 

que poderia mover o desejo para o aprendizado, poderíamos supor que a necessidade pudesse 

então ser o mobilizador das suas agências.  

De fato, durante as entrevistas com dois alunos reprovados que haviam se cadastrado, 

eles revelaram que o fizeram pela necessidade de “melhorar o rendimento na matéria”, mas 

não acessaram muito porque o ambiente era “meio complicado, tava tudo em inglês”. Essa 

alegação foi usada por outros alunos também classificados como nível 1 da taxonomia, como 

ilustra a explicação de um aluno para o abandono das suas atividades no AVA: 

 

“Ah, porque não consigo entender muito as coisas.” (aluno 17, ANEXO 15) 

                                                             
60 Nessa escola, a reprovação em dois anos consecutivos acarreta no desligamento do aluno. 
61 Acompanhamento com psicólogos e fonoaudiólogos (dados do Setor de Orientação da escola). 
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Esse mesmo aluno relatou que gostava dos vídeos do ambiente, mas não conseguia 

entendê-los.  

 

“[consegui ver] também alguns vídeos, só que eu não consegui entender muito [...] porque não 

tinha legenda.” (aluno 17, ANEXO 15) 

 

Um ponto em comum entre os alunos reprovados foi o reconhecimento da sua 

dificuldade também nas aulas. Nas avaliações informais que fiz ao longo dos dois anos 

(ANEXOS 17 E 18), um desses alunos declarava gostar das aulas, mas pedia que eu 

explicasse a matéria “duas vezes”. Outro dizia que não “entendia nada” das aulas. 

A análise desses depoimentos me fez refletir sobre a relação entre a dificuldade desses 

alunos nas aulas e no ambiente virtual, que pode estar associada ao fato de que tanto a 

ferramenta digital como as aulas não estariam dentro da sua zona de desenvolvimento 

proximal, ou seja, esses alunos precisariam de suporte de um par mais competente para se 

apropriar desse conhecimento. Desse modo, nem os atrativos do ambiente nem a necessidade 

de melhorar o aprendizado parecem ter sido suficientes para mobilizar suas agências e dar 

continuidade ao processo de engajamento no projeto.  

No entanto, o depoimento de outra aluna revela que as dificuldades com o AVA eram 

passíveis de ser superadas, mesmo sem a minha intervenção. No depoimento reproduzido 

abaixo, ela faz uma comparação entre sua participação no ambiente em 2011 e 2012 (ANEXO 

19).   

 

“Em 2011 eu ainda ficava um pouco confusa pra achar as coisas então eu até não entrava 

muito porque eu me confundia muito fácil e acabava não achando as coisas. Mas em 2012 eu 

comecei a me interessar mais, principalmente, pra postar vídeos, tentar... é... escrever em 

inglês as coisas que eu tava fazendo na parte que diz: o que que você está fazendo agora?, no 

status, então eu usei mais em 2012 porque eu quis, quis aprender a mexer no site melhor do 

que em 2011.” (aluna 21, ANEXO 19) 

 

O trecho final do depoimento ilustra bem a intencionalidade que moveu sua agência. 

Vale ressaltar que essa aluna fora classificada como nível 3 no engajamento com as aulas e 

com o projeto, ou seja, era uma aluna dedicada aos estudos, apesar de sempre declarar suas 

dificuldades. Nos seus depoimentos é possível perceber a presença do desejo em experimentar 

uma modalidade de aprendizagem que integrasse também a diversão: 
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“Porque hoje em dia é muito difícil você... é... dar pros jovens alguma coisa que eles se 

interessem realmente.” (aluna 21, ANEXO 19) 

 

“Eu achei isso interessante porque a professora misturou é... diversão com educação.” (aluna 

21, ANEXO 19) 

 

 

 

6.3 Agência e subjetividade 

 

O caso dos alunos reprovados revela a complexidade dos mecanismos da agência 

humana. Para Billet (2006), o indivíduo escolhe engajar-se ou não em uma atividade e essa 

escolha está ligada ontogeneticamente às suas subjetividades e identidade. Assim, questões 

subjetivas como identidade e posição do sujeito na atividade influenciam na construção e 

emergência da agência dos sujeitos. 

Para Lantolf e Thorne (2006), a agência é mais do que apenas um controle voluntário 

sobre nosso comportamento, ela implica na habilidade de conferir relevância e sentido às 

coisas e eventos. Assim, a agência está relacionada ao sentido que os sujeitos conferem às 

atividades da qual fazem parte.  Dois casos ilustram como a construção de um sentido para o 

sistema de atividade 1 (aulas na escola) influenciou a agência de dois alunos para se 

engajarem no projeto. 

Uma das alunas classificadas como nível 3 da taxonomia de engajamento tinha sido 

minha aluna desde 2010, quando apresentava muita dificuldade em várias disciplinas.  

Naquele ano, obteve média anual 5,0 em inglês, mas foi reprovada em quatro outras 

disciplinas. Nos anos anteriores ela também já apresentava rendimento baixo e era 

considerada pelos professores nos conselhos de classe como uma aluna “de bom 

comportamento, apresentando, porém baixa auto-estima e um tanto desligada”. No entanto, no 

ano de 2011, quando estava refazendo o 8º ano, com o apoio da comunidade escolar e da 

família, a aluna começou a se recuperar, sendo sempre elogiada pelo corpo docente pela sua 

perseverança em melhorar seu rendimento. Vale enfatizar que no ano em que foi reprovada, 

ela havia se cadastrado no AVA, mas só começou acessá-lo com alguma frequência no ano 

seguinte, em 2011, quando apresentou um nível 2 na taxonomia de engajamento. No ano de 

2012, ela foi uma das alunas mais participativas no projeto. Sua crescente participação parece 

ter acompanhado seu progresso na escola, pois após o ano em que fora reprovada, a aluna 

passou a demonstrar mais interesse pelas aulas e a se dedicar mais aos estudos e, em 2012, ela 
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logrou aprovação na disciplina de língua inglesa com a média 8,0. No Ensino Médio, quando 

os alunos dessa escola precisam escolher apenas uma língua estrangeira dentre as três 

oferecidas pela escola: inglês, francês e espanhol, ela optou por continuar a aprender inglês e 

explica a razão (ANEXO 25): 

 

“Porque no decorrer do tempo, por começar a aprender e entender, fui gostando mais de inglês 

e também a importância que ele tem por ser atualmente uma língua universal.” (depoimento 

10, ANEXO 25) 

 

Pode-se inferir, com a análise desse caso,  que a agência para o engajamento no 

projeto parecia estar atrelada ao engajamento com a escola, com as aulas ou mesmo com a 

professora. A referida aluna construiu comigo uma relação bem próxima de apoio e amizade 

e, mesmo após ter mudado de turma e de professor continuava a frequentar o ambiente virtual. 

 Outro caso relevante que merece ser narrado é a história de um dos alunos reprovados 

em 2012 que, após um trabalho de resgate de sua auto-estima no ano seguinte à sua 

reprovação, começou a frequentar o ambiente e até colaborar com o seu conteúdo. 

Esse aluno, que tinha sérios problemas familiares e já havia sido reprovado várias 

vezes, era considerado,  em 2011, como um aluno apático, desatento e com problemas de 

aprendizagem
62

. Seu comportamento durante as aulas de inglês em 2011 e 2012 oscilava entre 

as brincadeiras com os colegas e o desinteresse (chegando a dormir durante as aulas). Foi 

aprovado na disciplina de inglês com a nota mínima (5.0) em 2011 e reprovado em 2012. No 

início de 2013 (o seu terceiro ano consecutivo como meu aluno), percebi que ele não se sentia 

confortável na turma - composta de alunos bem mais novos -, o que parecia intensificar sua 

apatia. Ele então me revelou que intencionava “sair da escola para fazer um curso supletivo”. 

Decidi, portanto, me aproximar dele e de sua família e traçamos juntos um plano para resgatar 

sua auto-estima. Faziam parte desse plano as ações dentro da sala de aula, como o projeto de 

tutoria, e também as ações no ambiente virtual. Apesar de ter se cadastrado no início de 2011, 

mas não ter acessado nenhuma vez naquele ano ou no ano seguinte, em 2013 ele personalizou 

sua página, passou a fazer amigos dentro da rede, postou seus trabalhos  e participou de dois 

fóruns. Nesse ano foi aprovado na disciplina com média 8,0. Em 2014 o aluno decidiu 

continuar na escola no Ensino Médio e optou por espanhol como língua estrangeira por (nas 

suas palavras) “curiosidade de aprender outra língua estrangeira” (depoimento 12, ANEXO 

25). No entanto, quando questionado sobre sua experiência com as aulas de inglês durante o 

                                                             
62 Dados dos Conselhos de Classe de 2011. 
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Ensino Fundamental, ele demonstrou ter tido uma experiência positiva, pois declarou que o 

ensino tinha sido “prático, compreensivo e interessante” (depoimento 12, ANEXO 25). Um 

dado que chamou a minha atenção  foi sua revelação do que mais gostava na escola:  “as 

amizades, a união para os estudos quando alguém tem dificuldade.” (depoimento 11, ANEXO 

25). Essas qualidades que o aluno atribui à escola são de fato um dos seus pontos positivos e 

parecem ter sido reforçadas com o projeto de tutoria que eu implementei nas turmas, que 

consistia no trabalho de parceria entre os alunos. 

Os relatos acima demonstram que, ao mudar sua posição dentro do sistema de  

atividade 1 (aulas de inglês) e também dentro do sistema da própria escola, esses alunos  

construíram um novo sentido para essas atividades e mobilizaram suas agência para a 

expansão do objeto aprender inglês. Eles também ilustram a existência de uma estreita 

relação entre agência, a construção de sentido e o papel do professor na construção desses 

dois elementos. 

Da mesma forma que o não-engajamento dos alunos com as aulas influenciaram sua 

atitude em relação ao projeto, como foi o caso dos alunos reprovados, também  o bom 

relacionamento com o professor ou com as atividades escolares em geral repercutiu no 

engajamento dos alunos no projeto, como mostraram os casos acima relatados. 

No capítulo 3 (seção 3.2.2), sugeri que a atitude do professor é fundamental para 

auxiliar o aluno na significação ou ressignificação do objeto da atividade, fazendo assim a 

ponte entre desejo e o objeto. Acredito que a minha iniciativa da criação do projeto pode ter 

contribuído para mobilizar a agência dos alunos, mesmo aqueles que inicialmente acessaram o 

ambiente sem muito entusiasmo, como ilustram os relatos de alguns alunos sobre as razões 

para o seu engajamento: 

   

“porque eu queria bônus, rsrsrs, mas depois também eu ficava me divertindo, respondendo as 

perguntas às questões dos fóruns e postando vídeos. Eu acho que foi lucrativo.” (aluna 7, 

ANEXO 19) 

 

Este capítulo teve como foco a descrição de um estudo mais aprofundado dentro do 

ciclo expansivo, realizado para compreender melhor a resposta dos alunos à proposta de 

mudança representada pelo Projeto aparecidanet. Em outras palavras, buscou-se investigar 

como os alunos mobilizaram (ou não)  sua agência para experimentar uma modalidade de 

aprendizagem diferente da sala de aula. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo da presente pesquisa consistiu em compreender como a adoção  de um 

novo instrumento mediador - um ambiente virtual de aprendizagem participativo - poderia 

contribuir para a construção de um modelo expandido do  sistema de atividade aulas de  

inglês em uma escola pública.  

Conforme exposto anteriormente, Engeström e Sannino (2010) indicam três  objetivos 

para a aprendizagem expansiva: a criação de um modelo expandido da atividade, o conceito 

teórico correspondente a esse novo modelo e um novo tipo de agência.  Segundo os mesmos 

autores, a expansão ou reconstrução de um sistema de atividade implica na reconceitualização 

do seu objeto ou na construção de um novo objeto.  

Buscou-se por meio de uma intervenção formativa na referida atividade a 

transformação do seu objeto, de modo a construir para ela um novo modelo. Segundo 

Virkunnem (2012), a reconstrução de um sistema de atividade é realizada por meio da agência 

dos sujeitos quando identificam e resolvem as contradições que se acumularam dentro desse 

sistema. Portanto, é necessário identificar essas contradições e observar como elas foram 

resolvidas por meio da agência dos sujeitos. Para essa avaliação, faz-se necessário reexaminar 

o ciclo de aprendizagem desencadeado pelo Projeto aparecidanet. 

Como já foi dito, o projeto foi criado como uma resposta às contradições  identificadas 

no sistema de atividade aulas de inglês, do qual faço parte com meus alunos de algumas séries 

do ensino fundamental em uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro. A mais importante 

dessas contradições encontrava-se na relação dos alunos com o objeto da atividade (aprender 

inglês na escola), que carecia de sentido para muitos deles, levando ao desinteresse e não-

engajamento na atividade. A sua resolução implicaria na reconceitualização desse objeto, ou 

seja, na construção do seu sentido para o aluno.  

O projeto consistia na introdução de um ambiente virtual de aprendizagem que tinha 

como objetivo ampliar a mediação daquela atividade. Como relatado na seção 5.3, a 

modalidade de rede social foi a que melhor se alinhou com as expectativas que concebi para o 

ambiente virtual. Esperava que essa ferramenta digital se transformasse em um espaço para os 

alunos ampliarem seus conhecimentos da língua inglesa por meio de recursos multimidiáticos 

que os auxiliasse no desenvolvimento de outras habilidades. Além desse objetivo mais 

vinculado à aquisição linguística, eu também tinha a expectativa de que o engajamento no 

projeto provocasse a emergência de um novo paradigma de ensino e aprendizagem de LE 
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(novo modelo para a atividade), em que a transmissão e aquisição de conhecimentos desse 

lugar a um modelo de aprendizado baseado na participação e colaboração, ao mesmo tempo 

em que promovesse a construção da autonomia (agência) dos alunos. Esperava, enfim,  que tal 

engajamento pudesse contribuir para a construção de uma comunidade de aprendizagem 

online (seção 3.3) que, mesmo incipiente, pudesse provocar, por meio da sua influência, 

algumas  mudanças na prática escolar. 

A primeira expectativa parece ter sido concretizada, pelo menos para a maioria dos 

alunos que se engajaram no projeto, tanto no nível de engajamento 2 como no nível 3 da 

taxonomia que construí (cf. capítulo 6). Indícios de que as oportunidades de aprendizado 

foram ampliadas puderam ser observados pela preferência e pela frequência de acesso dos 

alunos aos recursos multimidiáticos do ambiente, como vídeos, músicas e jogos ao longo do 

projeto (capítulo 5). Além disso, os instrumentos empregados para a coleta dos dados 

demonstraram  que  a maioria dos  alunos-membros reconhecia que havia se beneficiado do 

AVA para aprender inglês. Entre as razões para a ampliação desse aprendizado, eles citavam 

a quantidade e a variedade dos recursos disponibilizados e a descoberta de “maneiras mais 

divertidas e dinâmicas de aprender”  (ANEXO 22).  

Acredito que um modelo para a atividade aulas de inglês tenha começado a ser 

construído pelos alunos que se engajaram no projeto à medida que eles conjugavam as 

atividades online com o aprendizado da disciplina na escola, o que acontecia quando faziam 

seus trabalhos no AVA e quando acessavam alguns recursos para se preparar para as provas, 

e, ainda quando participavam espontaneamente de fóruns ou de outras interações promovidas 

pelo ambiente. 

A análise das entrevistas com os alunos mais engajados revelou que a maioria 

cadastrou-se no AVA pela necessidade de expandir seu aprendizado (não necessariamente seu 

desempenho escolar) ou pelo desejo de uma experiência diferenciada no aprendizado de 

inglês, proporcionada  pelo próprio conteúdo do ambiente virtual. Esses dados exemplificam a 

contradição existente entre os instrumentos e o objeto da atividade, já identificada na análise 

do sistema de atividade aulas de inglês. De maneira semelhante ao que ocorria comigo, esses 

alunos não pareciam satisfeitos com os instrumentos mediadores das aulas, que não supriam 

sua necessidade e seu desejo de um aprendizado mais amplo da língua e buscavam no 

ambiente online a sua satisfação, como declararam alguns alunos durante as entrevistas.  

 
“O site é pra ajudar os alunos a entender melhor o inglês e não ser só na sala de aula, sabe, 

porque tipo... a gente não pode praticar o, como é que é o nome, o ..., o “speak”, e lá a gente 
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pode praticar, pode ouvir. Porque na sala de aula é só ler e escrever, é o que foca.” (aluna 4, 

2012, ANEXO 19) 

 

 

“(no ambiente) tem várias coisas, tem textos, tem vídeos e ainda você tem um contato maior 

com o inglês, de uma outra forma, sem ser só no livro.” (aluna 16, 2011, ANEXO 15) 

 

“[...] também tem aquele negócio da pronúncia, né, que você escreve a palavra e ensina você 

a pronúncia também.” (aluna 5, ANEXO 15) 

 

Apesar de o aprendizado de inglês já fazer sentido para esses alunos (já que seu 

engajamento com as aulas também era considerado alto), eles mobilizaram suas agências para 

ir além e construir um novo objeto: aprender inglês na escola de forma híbrida (presencial e 

online), que poderia ser considerado o embrião de um novo modelo para a atividade aulas de 

inglês na escola.  

Ao longo do projeto muitos alunos começaram a perceber algum tipo de mudança 

nesse objeto, como revelaram as análises dos dados coletados durante o projeto. A entrevista 

com os alunos mais engajados em 2011 (ANEXO 15) demonstrou que muitos passaram a ver 

o ambiente virtual como um complemento importante das minhas aulas, como ilustra o 

depoimento de uma aluna: 

 

“[...] agora não era só..., o Inglês não era só na escola, também podia ser no site.”  

(aluna 7, ANEXO 15) 

 

A mesma percepção foi observada durante as avaliações informais sobre as minhas 

aulas, como ilustra o depoimento de um aluno em 2012
63

: 

 

 “[...] como no site que te oferece chats para aumentar seu vocabulário em inglês, você pode 

postar vídeos de músicas em inglês, que te ajudam na hora de estudar. Sendo que a aula tem 

vários debates sobre o tema apresentado, e para completar a aula te oferece vários exercícios, 

não tenho nada para reclamar.” (depoimento 7, ANEXO 25) 

 
 

Os resultados do questionário final de 2013 (ANEXO 22) também mostraram como os 

alunos perceberam essa mudança. Esse instrumento foi aplicado a todos os alunos cadastrados 

no AVA (independentemente da sua classificação na taxonomia de engajamento) e incluiu os 

alunos dos biênios 2011-2012 (agora no Ensino Médio)  e os alunos do 9º ano que haviam 

participado em 2012 e 2013. 

                                                             
63 Nessas avaliações informais, eu pedia que os alunos avaliassem os pontos positivos e negativos das minhas 
aulas. Nessas ocasiões, nunca mencionei o ambiente virtual.  
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Entre os alunos do 9º ano,  61% reconheceram algum tipo de mudança na sua maneira 

de aprender inglês na escola. Entre os exemplos mais apontados dessa mudança  destaca-se a 

ampliação dos instrumentos mediadores no aprendizado inglês, como exposto nos 

depoimentos de dois alunos: 

 

“depois disso, comecei a procurar explicações e tirar dúvidas na internet” (depoimento 8, 

ANEXO 25) 

 

“Sim, (mudou) no meu modo de aprender inglês pois não ficamos com o aprendizado somente 

da escola, mas com um aprendizado a mais” (depoimento 9, ANEXO 25) 

 

Esse mesmo questionário revelou que os alunos da 1ª série (do biênio 2011-2012) se 

dividiam entre aqueles que perceberam alguma mudança e aqueles que não perceberam 

nenhuma mudança. O depoimento de uma aluna ilustra bem essa dicotomia. Ela relata que, 

embora  o projeto tivesse mudado seu modo de aprender inglês, pois, segundo ela, no AVA 

“tinha muitos lugares para aprender”; nada havia mudado na “matéria” do colégio, já que “os 

trabalhos e provas continuavam a mesma coisa”. Sua opinião é compartilhada por 6 dos 10 

alunos mais engajados naquele biênio, que associavam o seu uso do ambiente virtual ao 

aprendizado da língua, mas não ao desempenho na disciplina. Isso reforça a tese de que 

mesmo esses alunos percebiam que a mudança era paliativa, ou seja, a introdução do novo 

instrumento não transformava a estrutura da atividade aulas de inglês na escola, já que, como 

disse anteriormente,  o projeto foi minha iniciativa individual e não pôde ser incorporado 

totalmente ao sistema escolar. Ilustra esse dado o fato de os alunos (com raríssimas exceções) 

não mais frequentarem o ambiente quando mudavam de professor, o que pode significar que a 

possível transformação promovida pelo projeto pode  não ter tido continuidade para tais 

alunos.  

Tenho consciência de que a expectativa de que o projeto  pudesse proporcionar a 

emergência de um novo paradigma para o ensino de inglês na escola,  fazia parte de um 

objetivo ambicioso que implicaria em um processo longo e desafiador, já que envolvia não 

somente a atividade foco do projeto, mas todo o contexto sócio-histórico-cultural dessa 

atividade, ou seja,  o sistema escolar com suas normas culturais e sua comunidade (membros 

da escola, família). O desafio nesse processo consistia na superação das inevitáveis 

contradições que o projeto iria desencadear dentro do sistema de atividade aulas de inglês na 

escola.  

Como vimos em 5.6.1, a introdução do novo instrumento mediador resultou em um 

segundo sistema de atividade (sistema 2: aprender e ensinar inglês em um AVA) que coexistia 
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com o sistema 1 (aulas). A interface desses dois sistemas expôs conflitos entre a cultura 

escolar (baseada na metáfora da aquisição e transmissão) e a nova modalidade de ensino e 

aprendizagem que o AVA possibilitava, apontando para uma contradição entre dois sistemas 

interagentes.  

Um exemplo dessa contradição foi o fato de que a maioria dos alunos usava o 

ambiente virtual dentro do paradigma da aquisição, apenas “consumindo” informação, 

embora ele oferecesse diversas oportunidades de interação e colaboração. Outro exemplo foi o 

conflito entre o modelo hierárquico de divisão do trabalho no sistema 1, que centraliza o 

processo de aprendizagem no professor, e uma modalidade mais horizontal de divisão de 

trabalho, existente no sistema 2. Influenciados por essa cultura escolar, a maior parte dos 

alunos-membros se colocava na posição de receptor dos conteúdos disponibilizados por mim 

com a contribuição de alguns poucos alunos. Mesmo nos fóruns, era comum os alunos não 

interagirem com os outros interlocutores (seus colegas) e  dirigirem suas respostas a mim, 

reforçando a ideia do professor como centralizador das ações pedagógicas.  

Como exposto no capítulo 5 (seção 5.1.5), várias crenças habitam o universo do ensino 

de línguas estrangeiras, sobretudo na escola pública, que podem resultar em contradições ou 

obstáculos para as mudanças. Vimos também que vários autores reconhecem a existência de 

uma crença comum entre alguns professores desse contexto: a crença de que só é possível 

ensinar coisas básicas aos alunos da escola pública devido ao seu “déficit cultural”. Esse tipo 

de crença gera uma contradição entre o sujeito (professor) e o objeto da atividade (ensinar 

inglês para aquele aluno). Assim, esse professor ao não se identificar com o objeto, alimenta o 

mecanismo de exclusão que afeta muitos alunos na escola pública (LEFFA, 2009, p. 117). O 

processo de resgate do sentido do aprendizado protagonizado pelo aluno que havia sido 

reprovado, relatado no capítulo 6, demonstra que esse mecanismo pode ser rompido. 

A crença de que não se aprende inglês na escola regular (pública ou privada) também 

gera uma contradição entre os sujeitos (nesse caso, os alunos) e o objeto (aprender inglês 

nesse ambiente), gerando o desinteresse pela atividade e os conflitos tão comuns nessa 

situação.  

As crenças, como construções sócio-históricas, são passíveis de mudanças. Tais 

mudanças, segundo Barcelos (2007) ocorrem através de um processo de ressignificação 

dessas crenças, que ocorre “quando interagimos e modificamos nossas experiências e somos, 

ao mesmo tempo, modificados por elas” (BARCELOS, 2007, p. 114).  Percebo a 

reconceitualização do objeto da atividade, que implica na ruptura com essas crenças, como a 

concretização dessa mudança. 
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A crença da escola como um não-lugar para aprender inglês ainda é muito presente 

entre os alunos, como mostrou a consulta realizada em 2013 (ANEXO 3). Os resultados dessa 

consulta demonstram que, mesmo percebendo alguma mudança na sua experiência com o 

aprendizado de inglês por meio do seu engajamento no projeto, esses alunos ainda 

demonstravam sua crença nos cursos livres como o local adequado para esse aprendizado, o 

que revela que o caminho em direção à ressignificação dessa crença ainda tem muito a ser 

trilhado.  

Como dito no capítulo 3 (seção 3.2.2), Engeström considera a emergência da agência 

como o resultado mais importante da aprendizagem expansiva. Nas intervenções formativas, a 

agência, além de se constituir em instrumento para a mudança, é também ela própria resultado 

dessa mudança. Daí, a denominação de agência transformativa sugerida por Engeström 

(ENGESTRÖM, 2013; ENGESTRÖM et al, 2014). Também descrevi no capítulo 6 como os 

alunos mobilizaram suas agências para o engajamento no projeto em diferentes níveis e como 

tal agência foi facilitada ou limitada pela identificação dos alunos com o objeto da 

aprendizagem e pela sua competência linguística.  

 Assim, alunos com maior identificação com o objeto aprender inglês, de um modo 

geral, e com a atividade aulas de inglês na escola, em particular, foram os mais engajados no 

projeto. Esses alunos também demonstravam certo conhecimento prévio da língua, o que 

facilitou sua navegação no AVA  e os estimulou a continuidade da sua participação.  O que 

parece ter mobilizado a agência desses alunos foi a necessidade de ampliar seu aprendizado 

da língua e o desejo de aliar esse aprendizado ao prazer.  Portanto, o que parece ter ocorrido 

foi que tais alunos expandiram suas agências para um aprendizado que já havia sido iniciado 

na escola.  

Por outro lado, alunos que não se identificavam com o objeto aprender inglês ou com 

qualquer atividade relacionada à vida escolar não demonstraram muita agência para se engajar 

no projeto. Soma-se a esses fatores, a própria dificuldade que esses alunos tinham com a 

língua, o que mostrou que o projeto estava além da sua zona de desenvolvimento proximal. 

Concluí então que o que parece ter limitado a agência desses alunos foi a ausência de uma 

necessidade ou de um desejo que justificasse a sua mobilização para a superação das 

dificuldades. 

No entanto, é necessário enfatizar os casos de emergência de uma nova agência, que 

pôde ser observada, por exemplo, no caso dos dois alunos reprovados que, motivados pelas 

experiências positivas na escola, começaram a se engajar mais no projeto, o que parece ter 

contribuído para o processo de reconceitualização do objeto aprender inglês, evidenciado nas 
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suas atitudes nas aulas e no seu próprio desempenho na disciplina. Nesses dois casos, vimos 

que a emergência de uma nova modalidade de agência (buscar outras formas de aprendizado) 

teve sua origem na construção do sentido para o objeto. Podemos citar como outro exemplo 

dessa emergência o caso da aluna que, motivada a usufruir das possibilidades do ambiente, 

conseguir superar suas dificuldades iniciais (cf. capítulo 6, seção 6.2). 

Tal emergência também foi demonstrada na fase de consolidação do ciclo de 

aprendizagem, como ilustram as ações agênticas de alguns alunos durante os projetos 

escolares em 2013, quando buscaram seus próprios recursos para resolver questões técnicas 

relacionadas ao uso de diferentes  ferramentas digitais (cf. capítulo 5, seção 5.6.2). 

Van Lier (2008) afirma que um melhor entendimento sobre a agência pode nos 

auxiliar a encontrar meios de criar ambientes de aprendizagem que favoreçam a emergência e 

o desenvolvimento da agência dos aprendizes. Acredito que o projeto aparecidanet tenha 

propiciado a expansão e a emergência de um novo tipo de agência: a agência para se engajar 

em uma experiência híbrida de aprendizagem dentro do sistema de atividade aulas de inglês. 

Apesar de o tipo de agência mais observado ter emergido no plano individual, houve 

momentos em que os alunos mobilizaram a forma mais colaborativa de agência (van LIER, 

ibidem), como durante a postagem dos objetos digitais produzidos por eles em 2013, um dos 

raros momentos em que os alunos se engajaram em uma ação realmente conjunta dentro do 

ambiente virtual (capítulo 5, seção 5.6.2). O predomínio da agência individual no projeto pode 

estar relacionado à influência da cultura escolar que permeou todo o projeto.  

Assim como a emergência de uma nova agência, os outros dois objetivos da 

aprendizagem expansiva também parecem ter se concretizado, ainda que de forma incipiente. 

Um novo modelo para atividade aulas de inglês na escola, inspirado nas comunidades de 

aprendizagem online (CAO) parecia estar emergindo, assim como o conceito de 

aprendizagem pautado na participação e colaboração, como percebeu uma aluna quando 

definiu o conceito de CAO: 

 
 “Comunidade de aprendizagem? É... eu acho que poderia ser... acho que analisando no 

contexto todo, acho que o aparecidanet poderia ser um... uma Comunidade de aprendizagem 

porque é uma coisa que engloba todo mundo, engloba vários..., vários setores e ao mesmo 

tempo ensina né, a gente, a gente aprende. A gente pega gabaritos, a gente pega exercícios, a 

gente pega matéria das provas. Eu achei isso até interessante porque a professora misturou é... 

diversão com educação. [...] porque é uma “comunidade” que engloba vários alunos dela né, 

de ensino médio, de ensino fundamental, e “aprendizagem” porque todo mundo aprende, lá 

tem muita coisa de onde você pode tirar informação pra estudar, informação pra poder fazer 

trabalhos, pra poder aprender um pouco mais sobre inglês cada vez, os vocabulários, os 

vídeos, os exercícios. Então eu acho que poderia ser considerado o aparecidanet uma 

comunidade de aprendizagem”. (aluna 21, ANEXO 19) 



210 
 

 

A análise dos resultados dessa intervenção formativa conduziu ao entendimento de 

que iniciativas como a que foi relatada neste trabalho devam ser pautadas no conhecimento 

profundo sobre o contexto sócio-histórico e cultural da atividade na qual se pretende 

introduzir algum tipo de tecnologia, considerando principalmente as demandas dos atores 

envolvidos.   

Espero que o presente trabalho possa contribuir para novas pesquisas sobre o assunto, 

estimulando a reflexão sobre a adoção das novas tecnologias no ensino de LE na escola 

pública. Como exposto no capítulo 5 (seção 5.2), a instituição escolar onde atuo é considerada 

referência de ensino público de qualidade, o que lhe confere a responsabilidade de também ser 

um centro de referência em relação à busca de aprimoramento das suas práticas. Concordo 

com Siqueira e Anjos (2012) sobre o papel das “pequenas revoluções” que podem ser 

protagonizadas pela escola pública brasileira.  

 

[...] apesar dos inúmeros problemas e obstáculos enfrentados por professores e 

alunos na escola pública, este ambiente de inquietação e instabilidade emerge 

como o lugar mais propício para que ‘pequenas revoluções’ aconteçam na 

nossa área, uma vez que as mudanças ali gestadas podem promover o resgate 

do prestígio e respeito da disciplina Língua Estrangeira (LE) na escola, assim 

como abrir caminhos para o seu (bom) funcionamento. (SIQUEIRA & 

ANJOS, 2012, p. 127) 
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8  ENCAMINHAMENTOS DA PESQUISA 

 

Devido à complexidade da situação investigada, alguns aspectos importantes não 

puderam ser investigados nesse momento e, portanto foram excluídos do escopo da pesquisa. 

Um desses aspectos diz respeito ao processo de aprendizagem expansiva do professor, 

incluindo sua agência e os resultados desse processo na sua formação continuada.  

Um segundo aspecto que carece de uma investigação mais aprofundada é a 

compreensão sobre os mecanismos da agência humana. A carência de pesquisas que 

relacionem agência com questões de subjetividade é reconhecida por Engeström em uma 

recente entrevista (ENGESTRÖM, 2013): 

 

Eu acredito que o conceito de sujeito, subjetividade, eu gostaria de investigar, 

vamos dizer,... a forma como os humanos constroem uma relação pessoal com 

a atividade para resolverem seus conflitos e tensões em relação à atividade 

coletiva. Eu vejo isso como um assunto de formação de sentido, utilizando as 

palavras de Leontiev, formar um sentido pessoal e relacioná-lo com os 

significados sociais da atividade. Assim, o tema da subjetividade é para mim 

um tema de construção pessoal do significado e identidade, ou seja, identificar 

a si mesmo em relação à atividade coletiva. E assuntos como agência são para 

mim assuntos primários da transformação. Ainda, eu gostaria de ver muito 

mais trabalhos sobre construção pessoal de sentido e como avaliá-lo. 

(ENGESTRÖM, 2013) 

 

 

A necessidade de mais estudos sobre agência também é apontada por Engeström e 

colaboradores em pesquisas na área da educação de crianças e adolescentes (ENGESTRÖM 

et al, 2014). Os autores sugerem que tais pesquisas deveriam colocar os alunos como agentes 

de suas próprias transformações expansivas.  

Outro aspecto que certamente merece a  atenção de pesquisadores da área educacional 

é o  papel do desejo na construção da agência. No capítulo 3, coloquei que o desejo e a 

necessidade são elementos formadores da intencionalidade, que, por sua vez, mobilizam a 

agência dos sujeitos. Também citei Charlot que afirma que o desejo é elemento propulsor da 

criança em sua relação com o saber. Uma compreensão sobre os mecanismos do desejo em 

relação ao objeto do conhecimento poderia lançar luz sobre vários aspectos que tanto 

angustiam os educadores atualmente, como o desinteresse e a alienação dos alunos em relação 

à atividade escolar.  

Com o avanço do emprego das novas tecnologias na educação, sobretudo de redes 

sociais populares como o Facebook e Twitter, faz-se necessário também a investigação de 



212 
 

como a inserção desses espaços de sociabilidade e lazer dentro da escola  é vista pelos alunos. 

Mattar (2013) sugere a necessidade de se investigar mais profundamente a reação dos alunos, 

que podem se “sentir invadidos e controlados em seus espaços sociais”. A reação negativa do 

aluno citado no capítulo 5 (cf. seção 5.7.3)  ilustra esse sentimento de invasão:  

 

“Eu considero bem ruim (a participação no AVA) por que acho que a internet é um espaço de 

lazer e, a partir momento em que somos obrigados, há uma desmotivação e invasão do nosso 

espaço de diversão [...]” (anexo 25) 

  

Esse caso demonstra como o emprego das novas tecnologias como ferramentas 

mediadoras para a atividade de aprender provocou contradições entre a cultura do antigo 

sistema de atividade (no caso, a concepção de espaços de aprendizagem) e a nova ferramenta 

(ENGESTRÖM, 2006). Pesquisas que  considerem essas contradições, não apenas como parte 

inerente de todo processo de mudança, mas como o seu próprio elemento desencadeador, 

podem contribuir em muito para que a  tecnologia não seja apenas um elemento de 

modernização, mas de transformação da educação. 

Acredito que as novas tecnologias podem ser grandes aliadas na transformação do 

ensino de inglês nas escolas públicas no país, sobretudo se levarmos em conta a crescente 

ampliação do acesso das classes populares as essas tecnologias. Para isso, é preciso que a 

escola abra suas portas para as novas formas de ensinar e aprender promovidas por elas e 

apoiem seus professores em projetos criativos e transformadores. 
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Anexo 1 - Número de alunos que fazem curso de inglês nas minhas turmas do 8º e 9º 

anos 

 

2011: 

Dos 142 alunos, 64 estavam matriculados em curso de inglês (45%) 

 

2012:  

Dos 201 alunos do 8º e 9º anos, 90 estavam matriculados em curso de inglês (44%) 

 

2013: 

Dos 175 alunos do 9º ano , 105 estavam matriculados em curso de inglês (60%) 
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ANEXO 2 - PESQUISA SOBRE HÁBITOS DE USO DA INTERNET – 8º ano  
(realizada em 2010 e 2011) 

 

 
 ANÁLISE DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS SOBRE COMPUTADOR E INTERNET (março 

2010) - Número de alunos investigados: 113 alunos do 8º ano 
RESULTADOS: 

 apenas um aluno relatou não ter computador em casa, temporariamente 

 Frequência com que acessa a internet: 55% dos alunos relataram acessar todos os dias e 22% alunos 
relataram acessar 3 a 4 vezes por semana  

 Websites mais acessados: redes sociais (48%),  MSN (47%), Youtube (23%) e sites de downloads (18%)  

 apenas 10% dos alunos declararam usar a internet para estudar. 
 

ANÁLISE DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS SOBRE COMPUTADOR E INTERNET (início 

2011) - Número de alunos investigados: 102 alunos do 8º ano 

RESULTADOS: 

 todos tinham computador com acesso à internet 
Frequência do uso da internet: 67%: todos os dias; 22%: 3 a 4 vezes por semana; 10%: fins de semana 

 Atividades mais frequentes no computador: 1) Usar a internet para diversão e socialização; 2) games;  

 Usar a internet para estudar: 25 alunos marcaram essa opção como sua 1ª ou 2ª atividade mais 
frequente no uso do computador. Porém, 36 alunos não marcaram essa opção. 

 Tipos de sites mais acessados (em ordem de frequência de acesso): 1) redes sociais; 2) MSN; 3) sites 
de downloads; 4) jogos online; 5) blogs 

 39 alunos nunca acessam contas de e-mails  

1. Você tem computador em casa? 

(   ) SIM       

(   ) NÃO:   (   ) uso uma LAN House  (   ) uso o laboratório da escola          

(   ) outros(quais?): ______________ 

 

2. Quais as atividades que você mais faz no computador? Preencha de acordo com a atividade mais usada 

(1= mais usada)  

(   ) jogar games 

(   ) usar editor de textos 

(   ) navegar na internet para diversão 

(   ) navegar na internet para estudar, fazer trabalhos escolares 

(   ) outros: ________________________  

 

3. Com que frequência você usa a internet?  

(   ) todos os dias 

(   ) 3 a 4 vezes por semana 

(   ) só nos fins de semana. Quantas horas? ______________ 

 

4. Quais os tipos de sites que você mais usa? Preencha de acordo com o mais acessado (1= mais usada)  

(    ) Sites de relacionamentos (Orkut, Facebook,etc) 

(    ) Contas de e-mails  

(    ) Buscas diversas (Google, etc)) 

(    ) Sites de notícias 

(    ) Sites para pesquisa escolar  

(    ) Sites de vídeos (YouTube, etc) 

(    ) salas de bate papo (MSN, etc) 

(    ) Sites de Jogos online 

(    ) Blogs 

(    ) Twitter 

(    ) Sites de download (músicas, jogos, programas etc) 

(    ) Outros: _______________________________ 
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ANEXO 3 -  Aprendizagem de Língua Inglesa  

 
Pesquisa realizada com 108 alunos do 9º ano e 1ª série em agosto 2013. Total: 130 alunos. 

 

 

RESULTADOS: (TOTAL: 130 ALUNOS) 

Melhor local para aprender inglês Total = 130 

Em cursos: 91 (70%) 

Internet:  43 (33%) 

Através de músicas e filmes:  26 (20%) 

Praticando com pessoas fluentes:  22 (16%) 

Lendo:   16 (12%) 

Na escola:  13 (10%) 

Jogando vídeo-game:  14 (10,5%) 

Como você aprendeu inglês até agora?  

Curso:  89 (68%) 

Colégio:  69 (53%) 

Música:  36 (27%) 

Filmes e séries:  28 (21%) 

Games: 21 (16%) 

Internet: 23 (17%) 

Amigos : 6 (4%) 

Pessoas no exterior: 6 (4%) 

Em casa:  4 

Lendo 5 
 

 Em relação a aprender inglês somente na escola: 

-  4% acha que isso é possível,  68% acha que isso não é possível, 28% acha que depende da 

dedicação do aluno e da qualidade das aulas da escola. 
 

 Entre as razões por que é impossível aprender inglês somente na escola estão:  

- há outras maneiras melhores para isso (35%) 

 - o ensino é fraco ou insuficiente  pois não há conversação (35%)  

- número excessivo de alunos nas salas de aula (30%) 

 Uma pesquisa similar foi realizada com 45 alunos de outras turmas de 8º ano (de outros 

professores), no mesmo período. 

RESULTADOS: 

Em relação ao seu próprio aprendizado de inglês: 

 57% reconhece ter aprendido inglês em algum curso; 42% reconhece que aprendeu  somente 

no colégio; 52% reconhecem que aprendem pela internet ou jogando games 

 

 Em relação a aprender inglês somente na escola: 8% acha que isso é possível, 64% acha 

que isso não é possível e 24% acha que depende da escola e do aluno. 

 

1. Como você aprendeu inglês até agora?  
 

2. Você acha que é possível aprender línguas estrangeiras somente na escola regular?  

(   ) SIM. Por quê?  

(   ) NÃO. Por quê?   

(   ) Depende. Do quê?  
 

3. Na sua opinião, como uma pessoa pode aprender uma língua estrangeira sem sair do seu país?  
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ANEXO 4 - Uso da internet nos estudos 
(pesquisa realizada com 108 alunos do 9º ano em 2013) 

 

 

RESULTADOS: 

 Uso da internet para estudar: sempre (25%); às vezes (55%); raramente (20%); nunca 

(0%) 

 Websites mais acessados para estudar:  redes sociais (24%); pesquisa no Google 

(35%); enciclopédias (8%); blogs dos professores (5%); 

 Cerca de 90% declarou ter vivenciado algum aprendizado  na internet. Os mais citados 

foram: línguas (inglês), matérias da escola, culinária, linguagem de programação, 

curiosidades, maquiagem e dicas de jogos 

 

 

 

  

1. Você usa a Internet para estudar?   

(   ) SEMPRE     (   ) ÀS VEZES       (  ) NUNCA     (   ) RARAMENTE 

 

2. As atividades abaixo podem ser consideradas como “uso da Internet para estudar”. 

Numere-as de acordo com a frequência que você as usa. 

 

(    ) uso de redes sociais ( grupos no Facebook, por exemplo) 

(    ) uso dos sites/blogs dos professores  

(    ) pesquisa no Google  

(    ) pesquisa em enciclopédias online 

(    ) pesquisa em sites especializados ou portais educativos  

(    ) vídeos (palestras, vídeo-aulas, etc) 

(    ) outros: ___________________________________________________________________ 

 

3. Além de te ajudar na escola, a internet pode te ajudar a aprender coisas de um modo mais 

informal. Você já aprendeu algo através da internet? O quê?  
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ANEXO 5 – Questionário  sobre cursos de inglês e uso de inglês nas aulas 

Pesquisa realizada  com 136 alunos  do 6º e 7º anos no início de 2014 

 

RESULTADOS: 

1) 65% frequentam curso de inglês e 19% do total tem planos para fazê-lo 

2) 97% disseram que fazer curso de inglês é importante. 

3) 52% gostariam que as aulas fossem dadas em inglês 

  

1. Você faz curso de inglês atualmente ou pretende fazer?  
 

2. Você acha importante fazer curso de inglês ou acha que  o “inglês”  da escola é 

suficiente? 

 

3. Você acha que as aulas de inglês deveriam ser dadas em inglês? 
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ANEXO 6 – Agência para a exposição à língua inglesa 

Pesquisa realizada com 86 alunos do 9º ano em 2012 

 

 

RESULTADOS: 

Com relação aos filmes: 58%  os prefere legendados em português;  33% os prefere dublados  

 

Com relação a músicas:  48%procura encontrar a letra da música para entendê-la;  29% tenta entender 

a letra só ouvindo; 19%se liga só na melodia  

 

Em relação aos jogos de computador ou video-games: 47% joga a versão original do jogo, sem 
legenda alguma;  30% ativa a legenda do game em inglês e tenta entender as instruções; 
18% procura a versão totalmente traduzida do jogo, para não se preocupar com a língua 
 
Em relação à navegação na internet: 62%navega também em  sites em inglês; 17% somente navega 
em sites em português; 23% interage também com pessoas que falam inglês (em chats, comentários, 
fóruns, etc.); 4% interage somente com pessoas que falam português (em chats, comentários, 
fóruns) 
 
Em relação ao uso do inglês no exterior: 10 alunos responderam que já viajaram ao exterior e usaram 
o idioma 
 
Em relação a gostar de inglês: 82% declarou gostar de inglês; 5% não gosta;  13% gosta ¨mais ou 
menos” 
 

 

  

Numere as opções abaixo de acordo com os seus hábitos mais frequentes 

1. Quando você vê filmes, séries ou programas de TV estrangeiros, você  

prefere vê-los legendados em português  

prefere vê-los dublados em português 

prefere vê-los com som original, legendados em inglês 

prefere vê-los com som original em inglês e sem legenda 

 

2. Quando você ouve músicas em inglês, você: 

procura encontrar a letra da música para entendê-la 

 tenta entender a letra só ouvindo  

se liga só na melodia  

 

3. Em relação aos jogos de computador ou video-games, você: 

joga a versão original do jogo, sem legenda alguma  

ativa a legenda do game em inglês e tenta entender as instruções 

procura a versão totalmente traduzida do jogo, para não se preocupar com a língua 

 

4. Quando você navega na internet, você: 

navega também em  sites em inglês  

somente navega em sites em português  

interage também com pessoas que falam inglês (em chats, comentários, fóruns, etc)  

interage somente com pessoas que falam português (em chats, comentários, fóruns) 

 

5. Você já viajou a um país onde precisou falar inglês? ______ Como foi a experiência?  

 

6. Você gosta de inglês? _____________________________________ 
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ANEXO 7 – Consulta aos alunos sobre o planejamento das aulas  em 2011 

 

Consulta informal realizada com três turmas do 9º ano   e duas turmas do 1º ano, no início do 

ano letivo de 2011 

 

 

 

RESULTADOS: 

 

1ª série do EM (26 alunos) 
 
AULAS EM INGLÊS:  
SIM: 22 (85%) / NÃO: 4 (15%) 
 
 
PARCERIAS:  
SIM: 32% / NÃO: 53% / TANTO FAZ: 12% / NÃO RESPONDERAM: 3% 
 
Razões para não quererem trabalhar em parceria: 

1. isso geraria conversa e atrapalharia o rendimento  
2. não precisam de ajuda 

 

9º ano (94 alunos) 
 
AULAS EM INGLÊS:  
SIM: = 80% 
NÃO:  19% 
 
PARCERIAS:  
SIM: 76% 
NÃO: 34% 
 
CRITÉRIO PARA ESCOLHA DO PARCEIRO:  
Saber a matéria: 36% 
Ter afinidade/ ser amigo: 34% 
 

  

USO DE INGLÊS NAS AULAS: 

1. A professora deveria falar em inglês durante as aulas? Que partes da aula deveriam ser em 

português/inglês?  

 

 

PARCERIAS DURANTE AS AULAS: 

1. Você gostaria de ter um ‘parceiro/a de estudos’ para trabalhar durante as aulas? Sim ou 

Não? Por quê? 

 

2. Se sua resposta foi SIM, que critérios você usaria para a escolha desse ‘parceiro/a de 

estudos’? 

 

3. Autonomia e colaboração são duas estratégias importantes para o aprendizado no mundo 

atual. Como você acha que elas poderiam ser ‘trabalhadas’ durante as aulas de inglês? 
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ANEXO 8 - Pesquisa estilos de aprendizagem  

Pesquisa realizada com alunos do 9º anos (44 alunos) em 2012, sob a forma de atividade 

pedagógica na sala de informática e na rede aparecidanet 

 

RESULTADOS: 

 54% estuda só quando tem provas; 25% estuda todos os dias e 20% estuda pelo menos 
uma vez por semana 

 76% prefere estudar sozinhos e 23% prefere estudar junto com alguém 

 36% acha que a metade do que eles aprenderam até agora dependeu  de um professor. 
38% acha que 70% de tudo que aprenderam foi graças a um professor 

 34% afirma que prefere ouvir as explicações de um professor; 27% prefere descobrir 

coisas sozinho; 25% prefere fazer exercícios práticos e 13% prefere aprender 

discutindo com colegas. 

 31% acredita que o professor ideal é aquele que usa métodos criativos para dar aulas e 
20% acha que é aquele que conhece bem sua área de ensino 

 Em relação às assertivas da questão 6:  
-  63% dos alunos acham que o trabalho em grupo contribui para o aprendizado.  

- 88% dos alunos acham que o bom aprendizado depende um ambiente calmo  

- 80% alunos acham que o uso da tecnologia pode contribuir para o aprendizado. 

1. How often do you study? 

(  )  everyday  

(  )  once a week  

(  )   just when there’s a test or examination  

 

2. How do you prefer to study? 

(   ) by myself  

(   ) with someone (friend/classmate/parent)  

 

3. How much percent of what you’ve learned so far depended on your teachers? 

(   ) around 20% 

(   ) around 50%  

(   ) around 70%  

 

4. Number the options according to your favorite study style? 

listening to the teacher’s explanations  

doing exercises  

discussing the topic with a friend  

discovering things by myself  

 

5. What’s the ideal teacher for you? Number these characteristics according to their 

importance.  

uses creative methods to teach/evaluate the students  

knows a lot about his/her subject  

gives easy tests  

is always worried about the students  

is good-humored and tells a lot of jokes 

promotes the students’ independence  

 

6. Do you AGREE or DISAGREE with the statements below? Write A (agree) or D (disagree). 

Group work does not contribute much to the learning. (   ) 

A good learning depends on a calm environment. (   ) 

The use of technology in the classroom can contribute a lot to improve learning. (   ) 
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ANEXO 9 - Pesquisa feita no Survey Monkey com os professores de inglês do colégio 

PERGUNTA: Qual é o maior desafio para o professor de inglês na sua escola? 

31 respondentes 

 

RESULTADOS: 

Problemas em relação aos alunos: 

 Falta de motivação, comprometimento e interesse por parte dos alunos: 10 

 Indisciplina; falta de educação dos alunos: 4 

 

Problemas em relação à falta de infra-estrutura: 

 turmas numerosas e heterogêneas: 9 

 falta de infraestrutura (acústica das salas, salas apertadas) e recursos para tornar as 

aulas mais atraentes: 7 

 Ensinar o uso prático / relevância da língua inglesa: 6 

 Promover o desenvolvimento das quatro habilidades:  6 

 Pouco tempo de aula na grade; desvalorização da disciplina na escola:  4 

 Lidar com as nossas frustrações:   2 

 baixos salários /pouco incentivo:  1 

 Adaptar todos os dias o conteúdo a ser ensinado à realidade e necessidade do aluno: 1 
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ANEXO 10 – Questionário “Avaliação da rede aparecidanet” 

Questionário respondido por 39 alunos-membros em dezembro de 2009 

 
 

RESULTADOS: 

 

QUESTAO 1: 24 alunos declararam ter acessado entre 2 e 5 vezes no período;  6 acessaram mais de 5 

vezes 

 

QUESTÃO 2: Seções mais acessadas (em ordem de acesso):  

1. Músicas 

2. Vídeos (clipes e vídeos “de gramática”) 

3. Exercícios de revisão de gramática e vocabulário (online e para impressão) 

4. Textos 

5. Roteiro de estudo para as provas 

6. Fotos dos alunos 

 

QUESTÃO 3: 7 relataram dificuldade para acessar os recursos 

 

QUESTÃO 4:  27 (69%) disseram ter gostado de todas as atividades da rede. As atividades mais 

apreciadas  foram: os exercícios e as revisões de conteúdo, as músicas e os vídeos.  

 

QUESTÃO 5: 2 alunos revelaram não ter gostado do fato de a rede estar toda escrita em inglês; 

 

QUESTÃO 6:  Os alunos sugeriram jogos, letras de música e mais atividades ligadas aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula. 

 

QUESTÃO 7: Apenas três alunos confirmaram ter contribuído com alguma postagem na rede 

  

1. Quantas vezes você já visitou o site nesse ano? 

(   ) nenhuma vez    (    ) 1 ou 2 vezes    (    ) 2 a 5 vezes   (    ) mais do que 5 vezes 

2. Marque com um X as atividades que você mais acessou: 

(   ) links para os sites de exercícios 

(    ) textos em pdf para baixar (biografias e bullying) 

(    ) link para o vídeo do Martin Luther King 

(    ) palavras cruzadas  

(    ) vídeos dos trabalhos dos alunos (virtual postcards ou heroes and villains) 

(    ) perfil dos membros do site 

(    ) fotos 

(    ) vídeos. Quais vocês assistiu?  

(    ) outras atividades. Quais?  

 

3. Você teve dificuldade em encontrar as atividades descritas acima? Qual/quais?  

4. O que você mais gostou no site?  

5. O que você não gostou?  

6. Que atividades você gostaria de encontrar neste site? Dê suas sugestões. 

7. Você postou alguma coisa no site? 
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Anexo 11 – Consulta informal aos alunos-membros em 2010 para avaliação do ambiente 

(27 alunos respondentes) 

1. O que você achou do site “aparecidanet” nesse ano? 

Muito confuso (perdi meu cadastro; não consegui encontrar as tarefas): 5 

Legal/gostei/me ajudou: 20 

Não respondeu: 2 

 

2. Que atividades você mais realizou no site? 

1. Vídeo-clips  

2. Folhas de revisão e exercícios 

3. Sites de exercícios 

4. Blogs (redações) 

5. Fotos 
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ANEXO 12 - participação dos alunos na rede em 2011 

 
Atividade realizada em setembro de 2011, na sala de informática, em forma de gincana, para 

investigar o grau de familiaridade dos alunos com o conteúdo do ambiente, as atividades mais 

acessadas e suas opiniões sobre o conteúdo. 51 duplas de alunos participaram. 
 

ATIVIDADE 

NOME DA SEÇÃO 

DO SITE EM QUE 

A ATIVIDADE 

ESTÁ 

LOCALIZADA 

VC JÁ USOU 

ESTA 

ATIVIDADE

? 

S / N 

 

S / N    /  + OU - 

VC 

GOSTOU 

DA 

ATIVID

ADE 

ATIVIDADE 

AJUDOU VC 

NOS 

ESTUDOS 

1. exercícios de gramática ou vocabulário 

para imprimir  

    

2. exercícios de gramática para fazer online     

3. atividade para praticar ‘listening’ (áudio) e 

a seção de audio books 

    

4. textos extras sobre assuntos discutidos em 

aula 

    

5. dicionário online Português-Inglês     

6. pesquisas de opinião 

(26 não souberam responder) 

    

7.  link para um site só de quadrinhos     

8.  4 vídeos relacionados aos assuntos 

estudados nas aulas 

    

9. um avatar que fala o que você escreve     

10. uma atividade sobre características de 

animais 
    

11. um site só de testes para adolescentes     

12. um fórum que tenha tido mais de 8 

participações 

    

 

 

RESULTADOS: 

1. Pouco mais da metade dos alunos (28 duplas) conseguiu completar a gincana, ou seja, 

conseguiram encontrar os recursos no ambiente com facilidade. 

2. Atividades mais acessadas/usadas pelos alunos (mais de 50% dos alunos): exercícios sobre os 

conteúdos; links para sites de atividades de gramática; link para o dicionário Michaelis; vídeos 

sobre os assuntos das aulas. 

3. Atividades menos acessadas/usadas pelos alunos: surveys, forums, blogs; notícias; music 

4. Atividades acessadas que os alunos mais gostaram: exercícios de gramática online; dicionário 

5. Atividades que mais ajudaram os alunos nos estudos:  textos e atividades em pdf;  links para 

sites de gramática; dicionário; vídeos “didáticos” 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS: 

a. Os alunos têm mais dificuldade de encontrar as seções da aba superior da rede 

b. Os alunos parecem não saber a função das surveys, forums e blogs  

c. As seções em Português não parecem ter chamado a atenção 

d. Atividades mais acadêmicas mais próximas do tradicional, como exercícios em pdf, 

sites de gramática e vídeos com explicações de gramática são mais percebidos como 

atividades que ajudam no aprendizado  

e. Atividades mais lúdicas como música, jogos, quizzes e podcasts, não são vistas como 

atividades que ajudam no aprendizado (talvez por não estarem diretamente ligadas aos 

conteúdos vistos nas aulas) 
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Anexo 13 – mapas de participação das turmas em 2011 

 TURMA A 

PERFIL DA TURMA ENGAJAMENTO NO AVA 
RESULTADO DO 

ANO LETIVO 

•36 alunos: 17 meninos e 19 meninas  
•24 faziam curso (66%) e 12 não faziam  
(9 nunca fizeram cursos e 3 alunos já 
tinham feito curso, mas pararam) 
• 6 alunos com dificuldade na disciplina 
(2 de nível 2 de engajamento e 4 de  
nível 1) 

• 15 alunos nível 1: 12 meninos e 3 meninas; 10 
faziam curso; 3 alunos também tinham engajamento 
nas aulas de nível 1; 11 de nível 2 e 1 de nível 3 
• 16 alunos nível 2: 3 meninos e 13 meninas; 10 
faziam curso 
• 5 alunos nível 3 (n.: 3, 10, 22, 29 e 30): 2 meninos e 
3 meninas; 3 faziam curso 

8 Alunos em PFV: 5 
eram de nível 1 no 
engajamento no 
AVA; 2 de nível 2 e 1 
de nível 3 
 

Nº CU
RS
O 
IN
GL
ÊS 

NIVEL DE 
ENGAJAME
NTO NAS 
AULAS 

NIVEL DE 
ENGAJAME

NTO NO 
AVA 

PARTICIPAÇÃO 
(fev/mar/abril) 

PARTICIPAÇÃO 
(maio/junho/julho) 

GREVE 
13/8 a 16/10 

PARTICIPAÇÃO  
(out/nov/dez) 

0
1 

S 2 1     

0
2 

S 2 2 Fez 5 amigos Fez 12 amigos; postou 
música 

 Comentou 2 vídeos 

0
3 

 
N 

3 3  Postou11 vídeos; 
respondeu  5 fóruns; 

respondeu a 1 evento;  
comentou 5 vídeos; 

fez 12 amigos 

Participou de 3 
fóruns, comentou 
o post Incredible 

site 

Postou 4 vídeos 

0
4 

S 2 2 Fez 3 amigos Customizou página; fez 
2 amigos 

 Fez 2 amigos 

0
5 

N 2 1     

0
6 

N 1 2 Postou 1 status Comentou 1 posting; 
fez 2 amigos 

Comentou 1 post   

0
7 

S 1 1     

0
8 

S 1 1     

0
9 

S 2 1     

1
0 

S 3 3  Fez 8 amigos ; Postou 
33videos; participou 
de 1 discussão; deu 

presente p/ 3 amigos /  

Postou 2 vídeos; 
gostou de 1 post; 
comentou perfil 

de 1 amigo;  

Postou 14 vídeos; postou 
fotos familiares; conversou 

com 2 colegas de outras 
turmas 

1
1 

N 2 2 Fez 4 amigos Fez 16 amigos  Fez 1 amigo 

1
2 

S 2 1     

1
3 

N 3 2  Curtiu 1 vídeo; 4 
amigos; customizou 

página 

  

1
4 

N 2 1     

1
5 

S 3 2 Comentou o 
posting sobre 

hostel 

Customizou pág; 
postou 6 vídeos; 
adicionou 2 apps; 

postou 6 fotos; fez 18 
amigos 
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1
6 

S 2 2   Customizou sua 
pág 

Usou a rede para fazer o 
trabalho  

1
7 

N 2 1     

1
8 

S 2 2 Customizou sua 
pág 

  Fez 2 amigos, comentou 1 
perfil  

1
9 

N 1 2  Viu 1 vídeo e 
comentou  

 Fez 5 amigos, fez 3 
comentários  

2
0 

N 2 1     

2
1 

S 3 2  Customizou sua 
página; fez 7 amigos; 

postou 3 vídeos 

 Postou 3 vídeos  

2
2 

S 3 3 Postou 13 vídeos / 
fotos/part em 1 

fórum; fez 6 
amigos / Deu um 

presente  

fez 5 amigos; postou 2 
vídeos e gostou de 2 

vídeos; participou de 1 
fórum; customizou sua 

página; montou 1 
álbum de fotos 

Postou 2 vídeos, 
deu presente para 

um amigo, 
participou de um 

fórum 

Fez 1 amigo, postou 2 
vídeos 

2
3 

S 2 1     

2
4 

S 2 2 Fez 2 amigos Postou 4 vídeos, fez 12 
amigos,; customizou 

sua página 

Postou 2 vídeos Postou 3 vídeos, atualizou 
sua página; desejou happy 

halloween 

2
5 

S 2 1     

2
6 

S 3 1     

2
7 

S 2 2 Comentou/ 
postou 1 vídeo; 

gostou de 1 profile 

Participou de 1 fórum, 
fez 6 amigos e postou 

1 vídeo;  

  

2
8 

N 2 1     

2
9 

N 3 3 Postou 5 vídeos / 
comentou e 

particip em 1 
fórum; fez 5 

amigos 

Customizou sua 
página; participou de 3 
fóruns; postou 1 vídeo 

e 1 cartoon; fez 7 
amigos; respondeu a 1 

evento; gostou de 3 
vídeos e de 4fotos 

Participou de um 
fórum; fez amigos; 

gostou do 
Incredible Site; fez 

3 comentários 
sobre posts, 

postou um fórum  

Postou 3 vídeos; leu a 
agenda do trabalho “A 

tourist in Rio’; atualizou 
sua página 

3
0 

S 2 3 foto no perfil / 
postou um vídeo / 

/  

Postou 2 vídeos; 
customizou sua pág; 
comentou 1 vídeo; 

participou em 1 fórum 

Postou um Buddy 
Poke; postou 
vídeos seus 

tocando guitarra 

Respondeu aos elogios dos 
colegas sobre seu vídeo 

3
1 

S 2 2 Postou 1 video Fez 6 amigos   

3
2 

S 1 1     

3
3 

N 2 2  Customizou sua 
página; postou 18 
fotos e 2 vídeos; 

montou 1 álbum de 
fotos; fez 21 amigos  

Atualizou perfil Fez 3 amigos 

3
4 

S 2 2  Customizou sua 
página; postou 2 

vídeos e fotos da sua 
família; fez 5 amigos 

 Fez uma pergunta 

3
5 

N 2 2 Fez 1 amigo Fez 2 amigos, curtiu 
um vídeo 

Comentou as 
fotos do trabalho; 
comentou sobre o 
filme Rio; postou 

um vídeo 

Fez 4 amigos; comentou 2 
vídeos;  postou 2 vídeos 
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TURMA B 

PERFIL DA TURMA ENGAJAMENTO NO AVA 
RESULTADO DO 

ANO LETIVO 

•35 alunos: 18 meninos e 17 meninas   
•13 faziam curso (37%) e 21 não 
faziam (14 alunos nunca fizeram curso  
e 8 já tinham feito curso mas pararam) 
•12 alunos com dificuldade na 
disciplina (2  de nível 2 de 
engajamento no AVA e 10 de  nível 1) 

 15 alunos nível 1: 13 meninos e 2 meninas; 
5 faziam curso; 9 alunos tb eram nível 1 de 
engajamento nas aulas e 6 eram nível 2, 
nenhum nível 3 

 16 alunos nível 2: 3 meninos e 13 meninas; 
9 faziam curso 

 4 alunos nível 3 (números: 10, 12, 14, 15): 
1 menino e 3 meninas; 2 faziam curso 

17 alunos em PFV: 
Destes alunos, 8 
eram nível 1 de 
engajamento no 
AVA; 8 de nível 2 e  
um aluno de nível 3 
 

 

N
º 

CURS
O 

INGLÊ
S 

NIVEL 
DE 

ENGAJA
MENTO 

NAS 
AULAS 

NIVEL DE 
ENGAJAM
ENTO NO 

AVA 

PARTICIPAÇÃO 
(fev/mar/abril) 

PARTICIPAÇÃO 
(mai/jun/jul) 

GREVE 
  13/8 a 16/10 

PARTICIPAÇÃO  
(agosto/set/out) 

1 N 2 1 - - -   - 

2 S 2 2 -  - Customizou sua 
página; comentou  

fotos;  

fez vários amigos 

3 N 2 2 - -  Customizou sua página; 
leu a agenda, fez amigos 

4 S 2 1     

5 S 2 2  Customizou sua 
página;  

Fez amigos, curtiu 
vídeos 

Postou vídeos 

6 S 2 2     

7 N 2 2  Fez amigos; 
comentou 1 foto 

Comentou 1 video 
de um colega; 
postou 1 foto;  

Comentou 1 vídeo e 1 
foto 

8 N 1 1 - - - - 

9 S 2 1  Participou de 2 
fóruns na semana 
de provas; fez 3 

amigos 

- - 

1
0 

S 3 3 Postou 2 vídeos / 
Comment / task: 

Obama & Past 
tense / fórum 

Customizou sua 
página; postou 5 

videos; comentou o 
advergame; 

traduziu 1 video; 
gostou de 5 vídeos 

Fez amigos; postou 
1 video; fez 

comentários sobre 
videos 

Fez 1 amigo, comentou 1 
video. Curtiu videos 

1
1 

N 2 2    Comentou suas próprias 
fotos; postou 1 video; fez 

2 amigos 

3
6 

S 2 1  Não é membro   

 23 
fazi
am 
cur
so 

5   alunos 
nível 1 
23  alunos 
nível 2 
8 alunos 
nível 3 

15 alunos 
nível 1 
16 alunos 
nível 2 
5 alunos 
nível 3 
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1
2 

N 2 3  Fez 4 amigos 
/Postou 6 Fotos / 

viu vídeo do 
Obama 

Customizou sua 
pagina; Postou7 
fotos;  postou 2 

videos ; fez 8 
amigos;  

Fez 3 amigos; 
comentou 1 

vídeo; postou 2 
videos 

Postou 1 video. Curtiu 
vídeos 

1
3 

N 3 2     

1
4 

S 3 3  Postou 3 vídeos / 
fórum / viu 4 
videos / fez 3 

amigos 

Customizou sua 
página;  Fez 12 

amigos, postou 6 
vídeos;  

Fez 3 amigos, 
comentou fotos, 

comentou 1 video 
meu; participou 

de 1 fórum 

Curtiu um evento e 
vídeos; comentou 1 

video; 

1
5 

N 3 3 Customizou sua 
pág 

postou 6 fotos e fez 
7 amigos; curtiu 

perfis de 7 colegas 

Postou 7 videos;  Fez amigos, curtiu videos 

1
6 

N 1 1 Fez 3 amigos - - Fez 2 amigos 

1
7 

N 2 2  Customizou sua 
página; postou 12 

fotos;  

gostou de 9 
vídeos; 

Fez 3 amigos, participou 
de 1 jogo ; 

1
8 

S 2 2   Fez amigos, 
comentou fotos 

Fez 2 comentários em 
inglês 

1
9 

S 2 2  Fez 26 amigos; 
postou 5 videos; 

escreveu um perfil;  

Postou 6 videos, 
postou 1 foto 

respondeu a agenda do 
trab; fez um comentário 

em inglês 

2
0 

S 2 3 Customizou sua 
pág; fez 4 amigo 

Fez 4 amigos; 
postou 5 videos e 

fotos;  

Postou vídeo 
sobre a greve; 

Fez 1 amigo; comentou 1 
video 

2
1 

N 1 2 Customizou - - Perguntou sobre 
a greve 

- 

2
2 

S 3 2     

2
3 

N 1 1     

2
4 

S 1 1     

2
5 

S 2 2 Customizou pág, 
Fez 3 amigos; 

Fez 3 amigos; 
postou 1 video  

Fez 3 amigos - 

2
6 

N 2 1 - - - Fez 1 amigo 

2
7 

S 2 1 escreveu no perfil Postou 2 videos  - - 

2
8 

N 2 2 Fez 7 amigos; 
postou sua foto 

Customizou página; 
jogou Small Worlds; 

fez 8 amigos 

- Fez amigos 

2
9 

N 1 1     

3
0 

SAIU 1 1     

3
1 

N 1 1     

3
2 

S 2 1     

3
3 

N 1 1     

3
4 

N 1 1     

3
5 

S 2 2 Customizou pág 
2 amigos 

  Fez 2 amigos. curtiu 
videos 
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 16 
fazia

m 
curso 

10  
Alunos 
nível 1 
20 
alunos 
nível 2 
5 alunos 
nível 3 

15 Alunos 
nível 1 
16 alunos 
nível 2 
4 alunos  
nível 3 

    

 

TURMA C 

PERFIL DA TURMA ENGAJAMENTO NO AVA 
RESULTADO DO ANO 

LETIVO 

•    35 alunos: 13 meninos e 22 

meninas  

 9 estavam fazendo curso (25%)  
e 26 não faziam (16 alunos 
nunca fizeram curso e 10 já 
tinham feito, mas pararam)  

 6 alunos com dificuldade na 
disciplina (todos apresentavam  
nível 1 de engajamento no AVA) 

• 19 alunos nível 1: 9 meninos e 10 meninas; 6 

fazem curso; 6 tinham nível 1 de engajamento 

nas aulas, 13 eram de nível 2 e nenhum nível 3 

• 9 alunos nível 2: 2 meninos e  7 meninas; 3 

fazem curso 

 7 alunos nível 3(números 6,7,8, 12, 14, 21 e 
32): 3 meninos e 4 meninas: números; 3 
faziam curso 

8 alunos ficaram em PFV: 6 eram de 

nível 1 e dois de nível 2 

 

Nº  
CURS

O 
INGLÊ

S 

NIVEL DE 
ENGAJAME
NTO NAS 

AULAS 

NIVEL DE 
ENGAJAM
ENTO NO 

AVA 

PARTICIPAÇÃO 1ª 
cert 

(fev/março/abril) 

PARTICIPAÇÃO 2ª cert 
(maio/junho/julho) 

GREVE 
13/8 a 16/10 

PARTICIPAÇÃO 3ª 
cert 

(out/nov/dez) 

01 N 2 2  Customizou sua página;  - Fez 2 amigos 

02 S 3 2 Postou avatar, 
vídeos e fez 3 

amizades 

Customizou sua página; 
fez 3 amigos; gostou de 

2 vídeos 

- - 

03 N 2 2 -    

04 N 1 1 -    

05 N 2 2 - Customizou sua página; 
postou 1 vídeo; fez 12 
amigos; comentou 1 

foto e 1 vídeo 

- Deixou um recado 
para um amigo; fez 

1 amigo 

06 S 2 3 Respondeu a 1 
fórum; fez 3 

amigos 

Fez 10 amigos; 
customizou sua página; 

postou 3 vídeos 

participou de 
1 fórum  

- 

07 N 3 3 Part em 1 fórum Participou em 1 fórum; 
postou 3 vídeos; 

comentou um profile 

Respondeu a 
msg da profa; 

fez 1 amigo 

Postou 1 vídeo; 
comentou 2 vídeos; 

participou de 1 
fórum 

08 N 3 3 Postou sua foto; 
fez 4 amizades 

Adicionou 1 vídeo 
(Easter Parade) e 1 
foto; fez 5 amigos 

Fez 2 amigos Enviou msg a um 
amigo 

09 N 2 1     

10 N 1 1     

11 N 3 1     

12 S 2 3 Part em 1 fórum / 
comment on the 

bullying vídeo; fez 

Participou de 4 fóruns; 
fez 4 amigos; comentou 

3 vídeos e 1 foto; 

Participou de 
1 fórum 

Comentou 2 fotos e 
fez 1 amigo 
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2 amigos customizou sua página 

13 S 2 2     

14 N 3 3 Criou avatar / 
Particip em 2 

fóruns / 
comments  

Customizou sua página; 
participou em 4 fóruns; 
sugeriu 1 fórum; postou 

2 vídeos; comentou 1 
vídeo de colegas 

Respondeu a 
um msg da 

profa; postou 
3 vídeos de 
sua banda; 

Participou de 2 
fóruns, fez 1 amigo 
do 1º turno. Curtiu 

videos 

15 N 2 2 Fez 3 amigos - Cutomizou 
sua página 

Deixou 1 recado; 
postou um status 

16 N 2 1   - Fez 1 amigo 

17 S 2 2 - - - - 

18 N 1 1  - - - 

19 S 2 1 Fez 3 amigos Customizou sua pág; fez 
1 amigo 

- Fez 6 amigos 

20  N 2 1    Deixou 1 recado 
para um amigo 

21 N 3 3  1citação; postou 
1 foto; fez 1 

amizade 

Customizou sua página; 
comentou fotos; fez 8 

amigos; participou de 2 
fóruns; postou 4 vídeos 

Comentou 
vídeos de 2 de 

colegas 

Enviou msg aos 
medalhistas; fez 2 

postagens de 
‘status’ 

22 N 2 2  Comentou 1 vídeo e fez 
5 amigos 

- - 

23 S 2 1  Customizou sua página;  - - 

24 N 2 1   - - 

25 S 2 1  Fez 1 amigo - Fez 1 amigo 

26 S 2 1  Customizou a página -  

27 N 1 2  Customizou sua página;  Fez 2 amigos Enviou msg p/  
amigos  

28 N 1 1 Fez 2 amigos Postou 1 foto - Comentou e curtiu 
1 vídeo 

29 N 2 1  Fez 3 amigos; 
customizou sua página; 
fez um post de status;  

Fez 1 amigo; 
adicionou 1 

apps 

Atualizou seu perfil 

30 S 2 1     

31 N 2 1 - - - - 

32 N 3 3 Fez 2 amigos Participou em 4 fóruns; 
postou 1 vídeo; 

customizou sua pág;  

Curtiu vídeos; 
fez 4 amigos 

Fez 1 amigo; 
participou de 1 

fórum 

33 N 2 1     

34 S 1 1     

35 N 1 1     

 12 
fazia

m 
curso 

7 alunos 
nível 1 
21 alunos 
nível 2 
7  alunos 
nível 3 

19 alunos 
nível 1 
9 alunos 
nível 2 
7  alunos 
nível 3 
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Anexo 13 – mapas de participação das turmas em 2011 

 TURMA A 

PERFIL DA TURMA ENGAJAMENTO NO AVA 
RESULTADO DO ANO 

LETIVO 

•36 alunos: 17 meninos e 19 meninas  
•24 faziam curso (66%) e 12 não faziam  (9 
nunca fizeram cursos e 3 alunos já tinham 
feito curso, mas pararam) 
• 6 alunos com dificuldade na disciplina (2 de 
nível 2 de engajamento e 4 de  nível 1) 

• 15 alunos nível 1: 12 meninos e 3 meninas; 10 faziam 
curso; 3 alunos também tinham engajamento nas aulas de 
nível 1; 11 de nível 2 e 1 de nível 3 
• 16 alunos nível 2: 3 meninos e 13 meninas; 10 faziam 
curso 
• 5 alunos nível 3 (n.: 3, 10, 22, 29 e 30): 2 meninos e 3 
meninas; 3 faziam curso 

8 Alunos em PFV: 5 
eram de nível 1 no 
engajamento no AVA; 
2 de nível 2 e 1 de nível 
3 
 

 

Nº CURSO 
INGLÊS 

NIVEL DE 
ENGAJAMENTO 
NAS AULAS 

NIVEL DE 
ENGAJAMEN
TO NO AVA 

PARTICIPAÇÃO 
(fev/mar/abril) 

PARTICIPAÇÃO 
(maio/junho/julho) 

GREVE 
13/8 a 
16/10 

PARTICIPAÇÃO  
(out/nov/dez) 

01 S 2 1     

02 S 2 2 Fez 5 amigos Fez 12 amigos; postou 
música 

 Comentou 
2 vídeos 

03  
N 

3 3 fez 12 amigos Postou11 vídeos; 
respondeu  5 fóruns; 

respondeu a 1 evento;  
comentou 5 vídeos;  

Participou 
de 3 fóruns, 
comentou 
um post  

Postou 4 vídeos 

04 S 2 2 Fez 3 amigos Customizou página; fez 2 
amigos 

 Fez 2 amigos 

05 N 2 1     

06 N 1 2 Postou 1 status Comentou 1 posting; fez 2 
amigos 

Comentou 1 
post  

 

07 S 1 1     

08 S 1 1     

09 S 2 1     

10 S 3 3 comentou perfil 
de 1 amigo; 

Fez 8 amigos ; Postou 
33videos; participou de 1 
discussão; deu presente 

p/ 3 amigos /  postou 
fotos familiares; 

Postou 2 
vídeos; 

gostou de 1 
post;  

Postou 14 
vídeos; 

conversou com 
2 colegas de 

outras turmas 

11 N 2 2 Fez 4 amigos Fez 16 amigos  Fez 1 amigo 

12 S 2 1     

13 N 3 2  Curtiu 1 vídeo; 4 amigos; 
customizou página 

  

14 N 2 1     

15 S 3 2 Comentou o 
posting sobre 

hostel 

Customizou pág; postou 6 
vídeos; adicionou 2 apps; 

postou 6 fotos;  

fez 18 
amigos 

 

16 S 2 2   Customizou 
sua pág 

Fez seu trabalho  

17 N 2 1     

18 S 2 2 Customizou sua 
pág 

comentou 1 perfil  Fez 2 amigos,  

19 N 1 2  Viu 1 vídeo e comentou   Fez 5 amigos, 3 
comentários  

20 N 2 1     

21 S 3 2 Customizou sua 
página; 

fez 7 amigos; postou 3 
vídeos 

 Postou 3 vídeos  

22 S 3 3 Postou 13 
vídeos / 

fotos/part em 1 

fez 5 amigos; postou 2 
vídeos e gostou de 2 

vídeos; participou de 1 

Postou 2 
vídeos, 

participou 

Fez 1 amigo, 
postou 2 vídeos; 
montou 1 álbum 
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TURMA B 

 
 

N
º 

CURSO 
INGLÊS 

NIVEL 
DE 

ENGAJ
AMENT
O NAS 
AULAS 

NIVEL 
DE 

ENGAJA
MENTO 
NO AVA 

PARTICIPAÇÃO 
1ª cert 

(fev/março/abr
il) 

PARTICIPAÇÃO 2ª cert 
(maio/junho/julho) 

GREVE 
  13/8 a 16/10 

PARTICIPAÇÃO 3ª 
cert 

(agosto/set/out) 

fórum; fez 6 
amigos  

fórum; customizou sua 
página;  

de um 
fórum 

de fotos 

23 S 2 1     

24 S 2 2 Fez 2 amigos Postou 4 vídeos, fez 12 
amigos,; customizou pág 

Postou 2 
vídeos 

Postou 3 vídeos,  

25 S 2 1     

26 S 3 1     

27 S 2 2 Comentou/ 
postou 2 
vídeos;  

Participou de 1 fórum, fez 
6 amigos  

 gostou de 1 
profile 

28 N 2 1     

29 N 3 3 Postou 5 vídeos 
/ comentou e 
particip em 1 
fórum; fez 5 

amigos; gostou 
do Incredible 

Site; 

Customizou sua página; 
participou de 3 fóruns; 

postou 1 vídeo e 1 
cartoon; fez 7 amigos; 
respondeu a 1 evento; 
gostou de 3 vídeos e de 

4fotos 

Participou 
de um 

fórum; fez 
amigos; fez 
3 coment, 
postou um 

fórum  

Postou 3 vídeos; 
leu a agenda do 

trabalho “A 
tourist in Rio’; 
atualizou sua 

página 

30 S 2 3 foto no perfil / 
postou um 

vídeo / /  

Postou 2 vídeos; 
customizou sua pág; 
comentou 1 vídeo; 

participou em 1 fórum 

Postou um 
Buddy Poke; 

postou 
vídeos  

Respondeu aos 
elogios dos 

colegas sobre 
seu vídeo 

31 S 2 2 Postou 1 video Fez 6 amigos   

32 S 1 1     

33 N 2 2  Customizou sua página; 
postou 18 fotos e 2 

vídeos; montou 1 álbum 
de fotos; fez 21 amigos  

Atualizou 
perfil 

Fez 3 amigos 

34 S 2 2  Customizou sua página; 
postou 2 vídeos e fotos  

fez 5 amigos Fez uma 
pergunta 

35 N 2 2 Fez 1 amigo Fez 2 amigos, curtiu um 
vídeo 

Comentou 
os trabalhos  

Fez 4 amigos; 
comentou 2 

vídeos 

36 S 2 1  Não é membro   

 23 faziam 
curso 

5   alunos nível 1 
23  alunos nível 2 
8 alunos nível 3 

15 alunos 
nível 1 
16 alunos 
nível 2 
5 alunos nível 
3 

    

PERFIL DA TURMA ENGAJAMENTO NO AVA 
RESULTADO DO ANO 

LETIVO 

•35 alunos: 18 meninos e 17 meninas   
•13 faziam curso (37%) e 21 não faziam (14 
alunos nunca fizeram curso  e 8 já tinham 
feito curso mas pararam) 
•12 alunos com dificuldade na disciplina (2  
de nível 2 de engajamento no AVA e 10 de  
nível 1) 

 15 alunos nível 1: 13 meninos e 2 meninas; 5 
faziam curso; 9 alunos tb eram nível 1 de 
engajamento nas aulas e 6 eram nível 2, nenhum 
nível 3 

 16 alunos nível 2: 3 meninos e 13 meninas; 9 
faziam curso 

 4 alunos nível 3 (números: 10, 12, 14, 15): 1 
menino e 3 meninas; 2 faziam curso 

17 alunos em PFV: 
Destes alunos, 8 eram 
nível 1 de engajamento 
no AVA; 8 de nível 2 e  
um aluno de nível 3 
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01 N 2 1 - - -   - 

02 S 2 2 -  - Customizou sua página; 
comentou  fotos;  

fez vários amigos 

03 N 2 2 - -  Customizou sua 
página; leu a 

agenda, fez amigos 

04 S 2 1     

05 S 2 2  Customizou sua página;  Fez amigos, curtiu vídeos Postou vídeos 

06 S 2 2     

07 N 2 2  Fez amigos; comentou 1 
foto 

Comentou 1 video de um 
colega; postou 1 foto;  

Comentou 1 vídeo 
e 1 foto 

08 N 1 1 - - - - 

09 S 2 1  Participou de 2 fóruns 
na semana de provas; 

fez 3 amigos 

- - 

10 S 3 3 Postou 2 vídeos 
/  fórum 

Customizou sua página; 
postou 5 videos; 

comentou o advergame; 
traduziu 1 video; gostou 

de 5 vídeos 

Fez amigos; postou 1 video; 
fez comentários sobre videos 

Fez 1 amigo, 
comentou 1 video. 

Curtiu videos 

11 N 2 2   Comentou suas próprias 
fotos; 

postou 1 video; fez 
2 amigos 

12 N 2 3  Fez 4 amigos 
/Postou 6 Fotos 
/ viu vídeo do 

Obama 

Customizou sua pagina; 
Postou7 fotos;  postou 2 

videos ; fez 8 amigos; 
comentou 1 vídeo 

Fez 3 amigos; postou 2 
videos 

Postou 1 video. 
Curtiu vídeos 

13 N 3 2     

14 S 3 3  Postou 3 vídeos 
/ fórum / viu 4 
videos / fez 3 

amigos 

Customizou sua página;  
Fez 12 amigos, postou 6 

vídeos; comentou 1 
video; participou de 1 

fórum; adicionou 1 app;  

Fez 3 amigos, comentou 
fotos, comentou 1 video 

meu 

Curtiu um evento e 
vídeos 

15 N 3 3 Customizou sua 
pág 

Gostou da discussão, 
postou 6 fotos e fez 7 
amigos; gostou dos 
perfis de 7 colegas 

Postou 7 videos;  Fez amigos, curtiu 
videos 

16 N 1 1 Fez 3 amigos - - Fez 2 amigos 

17 N 2 2  Customizou sua página; 
participou de 1 jogo ; 

postou 12 fotos; gostou 
de 9 vídeos; 

 Fez 3 amigos 

18 S 2 2   Fez amigos, comentou fotos Fez 2 comentários 
em inglês 

19 S 2 2  Fez 12 amigos; postou 5 
videos; escreveu um 

perfil; postou 1 foto; fez 
14 amigos;  

Postou 6 
videos,  

Atualizou sua 
página; respondeu 
a agenda do trab; 

fez um comentário 
em inglês 

20 S 2 3 Customizou sua 
pág; fez 4 amigo 

Fez 4 amigos; postou 5 
videos; postou 3 fotos; 

comentou 1 video; 
gostou de 5 video 

Postou vídeo sobre a 
greve; 

Fez 1 amigo 

21 N 1 2 Customizou - - Perguntou sobre a greve - 

22 S 3 2     

23 N 1 1     
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24 S 1 1     

25 S 2 2 Customizou 
pág, Fez 3 
amigos; 

Fez 3 amigos; postou 1 
video – Easter Parade;  

Fez 3 amigos - 

26 N 2 1 - - - Fez 1 amigo 

27 S 2 1 escreveu no 
perfil 

Postou 2 videos  - - 

28 N 2 2 Fez 12 amigos;  Customizou sua página; 
jogou Small Worlds 

- Fez amigos 

29 N 1 1     

31 N 1 1     

32 S 2 1     

33 N 1 1     

34 N 1 1     

35 S 2 2 Customizou pág 
 

Fez 2 
amigos 

 Fez 2 amigos. 
curtiu videos 

 16 
faziam 
curso 

10  
Alunos 
nível 1 
20 
alunos 
nível 2 
5 
alunos 
nível 3 

15 
Alunos 
nível 1 
16 
alunos 
nível 2 
4 alunos  
nível 3 

    

 

TURMA C 

PERFIL DA TURMA ENGAJAMENTO NO AVA RESULTADO DO ANO LETIVO 

•    35 alunos: 13 meninos e 22 meninas  

 9 estavam fazendo curso (25%)  e 26 não 
faziam (16 alunos nunca fizeram curso e 10 já 
tinham feito, mas pararam)  

 6 alunos com dificuldade na disciplina (todos 
apresentavam  nível 1 de engajamento no 
AVA) 

• 19 alunos nível 1: 9 meninos e 10 meninas; 6 fazem 
curso; 6 tinham nível 1 de engajamento nas aulas, 13 
eram de nível 2 e nenhum nível 3 
• 9 alunos nível 2: 2 meninos e  7 meninas; 3 fazem 
curso 

 7 alunos nível 3(números 6,7,8, 12, 14, 21 e 32): 3 
meninos e 4 meninas: números; 3 faziam curso 

8 alunos ficaram em PFV: 6 eram de nível 1 e 
dois de nível 2 

 

Nº  
CURS

O 
INGLÊ

S 

NIVEL DE 
ENGAJAMENTO 

NAS AULAS 

NIVEL DE 
ENGAJAMEN
TO NO AVA 

PARTICIPAÇÃO 1ª 
cert 

(fev/março/abril) 

PARTICIPAÇÃO 2ª cert 
(maio/junho/julho) 

GREVE 
13/8 a 16/10 

PARTICIPAÇÃO 3ª 
cert 

(out/nov/dez) 

01 N 2 2  Customizou sua página;  - Fez 2 amigos 

02 S 3 2 Postou avatar, 
vídeos e fez 3 

amizades 

Customizou sua página; 
fez 3 amigos; gostou de 

2 vídeos 

- - 

03 N 2 2 -    

04 N 1 1 -    

05 N 2 2 - Customizou sua página; 
postou 1 vídeo; fez 12 
amigos; comentou 1 

foto e 1 vídeo 

- Deixou um recado 
para um amigo; fez 

1 amigo 

06 S 2 3 Respondeu a 1 Fez 10 amigos; participou de 1 - 
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fórum; fez 3 amigos customizou sua página; 
postou 3 vídeos 

fórum  

07 N 3 3 Part em 1 fórum Participou em 1 fórum; 
postou 3 vídeos; 

comentou um profile 

Respondeu a msg 
da profa; fez 1 

amigo 

Postou 1 vídeo; 
comentou 2 vídeos; 

participou de 1 
fórum 

08 N 3 3 Postou sua foto; fez 
4 amizades 

Adicionou 1 vídeo 
(Easter Parade) e 1 
foto; fez 5 amigos 

Fez 2 amigos Enviou msg a um 
amigo 

09 N 2 1     

10 N 1 1     

11 N 3 1     

12 S 2 3 Part em 1 fórum / 
comment on the 

bullying vídeo; fez 2 
amigos 

Participou de 4 fóruns; 
fez 4 amigos; comentou 

3 vídeos e 1 foto; 
customizou sua página 

Participou de 1 
fórum 

Comentou 2 fotos e 
fez 1 amigo 

13 S 2 2     

14 N 3 3 Criou avatar / 
Particip em 2 fóruns 

/ comments  

Customizou sua página; 
participou em 4 fóruns; 
sugeriu 1 fórum; postou 

2 vídeos; comentou 1 
vídeo de colegas 

Respondeu a um 
msg da profa; 
comentou o 

‘incredible site’; 
postou 3 vídeos  

Participou de 2 
fóruns, fez 1 amigo 
do 1º turno. Curtiu 

videos 

15 N 2 2 Fez 3 amigos - Cutomizou sua 
página 

Deixou 1 recado; 
postou um status 

16 N 2 1   - Fez 1 amigo 

17 S 2 2 - - - - 

18 N 1 1  - - - 

19 S 2 1 Fez 3 amigos Customizou sua pág; fez 
1 amigo 

- Fez 6 amigos 

20  N 2 1     Deixou 1 recado  

21 N 3 3  1citação; postou 1 
foto; fez 1 amizade 

Customizou sua página; 
comentou fotos; fez 8 

amigos; participou de 2 
fóruns; postou 4 vídeos 

Fez  comentário 
de vídeos de 2 de 

colegas;  

Enviou msg aos 
medalhistas; fez 2 

postagens de 
‘status’ 

22 N 2 2  Comentou 1 vídeo e fez 
5 amigos 

- - 

23 S 2 1  Customizou sua página;  - - 

24 N 2 1   - - 

25 S 2 1  Fez 1 amigo - Fez 1 amigo 

26 S 2 1  Customizou a página -  

27 N 1 2  Customizou sua página;  Fez 2 amigos Enviou msg p/  
amigos  

28 N 1 1 Fez 2 amigos Postou 1 foto - curtiu 1 vídeo 

29 N 2 1  Fez 3 amigos; 
customizou sua página;  

Fez 1 amigo; 
adicionou 1 apps 

Atualizou seu perfil 

30 S 2 1     

31 N 2 1 - - - - 

32 N 3 3 Fez 2 amigos; 
customizou sua pág; 

Participou em 4 fóruns; 
postou 1 vídeo;  

Curtiu vídeos; fez 
4 amigos 

Fez 1 amigo; 1 
fórum 

33 N 2 1     

34 S 1 1     

35 N 1 1     

 12 
fazia

m 
curso 

7 alunos nível 1 
21 alunos nível 
2 
7  alunos nível 3 

19 alunos 
nível 1 
9 alunos nível 
2 
7  alunos 
nível 3 
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ANEXO 15  – Entrevistas  realizadas com 18 alunos-membros no final de 2011 
 

 

 

PERFIL DOS 18 ALUNOS ENTREVISTADOS (níveis de engajamento no projeto): 

7 alunos nível 3  

7 alunos nível 2 

4 alunos nível 1 (2 reprovados) 

 

 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS: 

 

1. a razão que estimulou o aluno a participar do projeto:  

1. novidade / algo diferente:  7 

2. para aprender mais / praticar inglês: 5 

3. para melhorar o rendimento na escola: 4 

4. pelos vídeos: 1 

 

2. o que o aluno mais gostou no ambiente: 

1. Jogos (quizzes): 7 

2. Vídeos: 11 

3. Fóruns: 5 

4. Exercícios de gramática:  4 

 

3. a percepção do aluno sobre a interação social pela rede: 

 acharam a parte social relevante:  10 

 acharam a parte social irrelevante: 5 

 

4. como usaram o AVA para estudar: 

 Não precisei / não usei pra ajudar na escola: 6 

 Usei para ajudar na escola: 10 (4 usaram as folhinhas e 6 usaram os exercícios online) 

 

5. sua opinião geral sobre o projeto (se ajudou no aprendizado): a maioria disse que o site é bom 

para “praticar inglês”, pois é variado e aprenderam coisas diferentes. 

 

 

  

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA: 

 

1. Você faz curso de inglês? Há quanto tempo? 

2. Você gosta de inglês? 

3. O que te estimulou a participar?  

4. O que você achou mais legal na rede?  

5. Você gostou mais da parte social ou da parte de estudo? 

6. Você acha que participou muito ou pouco da rede esse ano? 

7. Você usou alguma seção da rede para estudar? Isso te ajudou na escola? 

8. Você acha que a rede ajudou você a melhorar o seu inglês? 

9. Você acha que a rede pode ajudar os alunos que têm dificuldade a aprender mais inglês? 

Como? 

10. Se você fosse a Aparecida, o que você faria pra estimular a participação de mais alunos? 
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Transcrição de algumas entrevistas realizadas com os alunos no final do ano de 2011 
(são transcritas aqui apenas as entrevistas mencionadas na tese) 
 

Aluna 2: 
- Você participou bastante logo no inicio, mas foi decaindo, por quê? 
- acho que foi mais por causa das outras matérias q foram me preocupando, e não muito com o inglês. 
- e o que te estimulou a participar nesses meses iniciais?  
- Primeiro porque foi uma coisa mais nova - eu nunca tinha visto antes - mais por causa disso - mais social, diferente. Por 
causa dos vídeos também que você postava e outras coisas também.  
- Então os vídeos foram o que te chamaram mais atenção? 
- é foi. Geralmente, quando fico na internet eu fico mais vendo vídeos. 
- além dos vídeos, teve outra coisa que você achou legal? 
- sim, os advergames.  
- você já fala inglês fluentemente, mas você acha que mesmo assim a rede te ajudou em alguma coisa? 
- sim, a parte de pronúncia. 
- porque é uma coisa que a gente não trabalha em sala, não é? 
- é ajudou um pouco tb. 
 - e você acha que a rede pode ajudar os alunos que têm dificuldades? 
- acredito que sim. 
- se você fosse o 'dono' da rede, o que você faria pra atrair mais alunos a participar? 
- é uma pergunta difícil.  
- é porque muitos alunos não participaram, e eu gostaria de saber o que eu posso fazer para atingir mais pessoas. 
- eu não tenho muita ideia, não. 
- Tudo bem, obrigada e boas férias. 

  
Aluna 4: 
-..., você faz curso, né? 
- É, comecei esse ano a fazer, é tipo assim, não é desses cursos grandões não. Foi um curso que até veio aqui na escola, é 
um curso pequeno. 
- Ah, mas você começou esse ano? 
- Comecei esse ano. 
- Então até o ano passado você não fazia curso nenhum? 
- Não, eu só estudava aqui na escola... às vezes eu entrava na internet pra estudar umas coisas... Estudar só pra mim...  
- Você costuma fazer isso, entrar na internet pra aprender coisas? 
- Não, é porque eu quero aprender inglês, entende? Eu queria, realmente, ficar fluente e tal... porque... eu quero ir pros 
Estados Unidos. 
- Ah, então você tem uma motivação, né? 
- É. 
- E você acha que meu site te ajudou, nisso? 
- Seu site tem coisas bastante interessantes, tipo, eu gostei daquele... é... de um robô que fala as coisas... A pronúncia... 
aquelas historinhas são boas também pra treinar o listening e tal. Eu gosto do seu site. 
- Você acha assim... você gostou da parte de aprender inglês. E a outra parte, de socialização? Você achou legal? De fazer 
amigos? 
- Não eu... 
- Não fez muito não... 
- Não, eu acho que a sua rede não é muito de social... é mais pra estudar mesmo. 
- Mas você vê isso como estudo mesmo, né? 
- É. 
- Então você entrou na rede porque você gosta de aprender inglês, né, e você acha que internet é um caminho pra 
aprender sozinho?  
- É, tem muito conteúdo na internet, se você botar lá - curso de inglês on-line – você vai achar muita coisa. 
- Então tá. E aqui, por exemplo, você diz que usou material da rede pra estudar só pro trabalho. 
- É. 
- O conteúdo das provas, assim, você fez revisão? 
-É, teve uma vez que eu entrei, acho que foi no 2º semestre, que eu vi um texto de dia dos namorados, aí acabou caindo na 
prova isso, e me ajudou de alguma forma, mas eu não uso porque eu já tenho as folhinhas do passado do to be, e tal, eu 
não preciso entrar na internet pra ver. 
- Porque lá tem coisas que você já viu aqui... 
- Hum, hum. 
- E essa parte você não usava... 
- Não. 
- O que você mais usou no site? 
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- O que eu mais usei? É... eu acho que usei os fóruns lá. Você botava umas perguntas aí eu tentava responder. 
- Você acha que a rede pode ajudar os alunos que têm mais dificuldades? 
- Se os alunos quiserem, sim. Se os alunos forem lá no site pra pesquisar... acho que pode ajudar. 
- E você tem alguma sugestão pra atrair mais alunos? 
- Atrair mais alunos? Eu não sei porque tipo... tem que partir do aluno mesmo, você pode transformar aquilo num site 
super popular mas, mesmo assim, o aluno vai ter que querer entrar. 
- Obrigada, querida. Boas Festas. 
 

Aluna 5: 
- Tô entrevistando a XXXX,  uma frequentadora assídua do site, né, mas ela acha que poderia ter participado mais. É? 
- É, acho que sim. Porque como eu posso entrar poucas vezes no computador, essas poucas vezes que eu entro, eu quase 
não posto muita coisa. Eu só olho as coisas que você põe... 
- Mas porque você não pode entrar mais vezes? 
- Porque eu tenho limite de hora por dia, os meus pais não deixam eu ficar muito tempo, e... todas as vezes que eu entro lá 
no site, eu nunca posto nada... assim, às vezes, porque eu também fico no facebook e outras coisas, aí e acabo me 
dispersando. 
- Entendi, mas mesmo pra estudar, os seus pais não deixam você, mas mesmo que saibam que você vai estudar...  
- É, não, aí eles deixam, mas aí... mesmo assim eles querem tá do meu lado... aí eu só olho assim o site, as coisas que você 
botou, mas eu nem posto nada. 
- Hum, hum. Mas você olha? 
- Olho, eu to sempre olhando. 
- O que que você mais gostou do site? 
- Ah, eu gostei dos vídeos que você põe também, e as fotos, mas do site em si, eu achei legal o quiz né, legal... e o dicionário 
eu achei aquilo ali legal, também tem aquele negócio da pronúncia, né, que você escreve a palavra e ensina você a 
pronúncia também. 
- Hum, hum. E você achou que o site, você já faz curso de inglês? 
- Faço. 
- Quanto tempo?  
- Comecei esse ano. 
- Ah, é?  
- Comecei no início do ano. 
- Ah! Começou do zero? 
- Comecei do zero. 
- Legal. É... porque você tem um bom nível de inglês. Então o inglês que você tinha, até então, era do colégio? 
- Era do colégio, até... abril desse ano. 
- Humm, tá. E você acha assim, pra quem faz curso, o site ajuda? 
- Ajuda, ajuda, ajuda. Porque... sei lá... é meio que uma coisa a mais. 
- Hum, hum. Quer dizer que... você tem o curso, tem a aula aqui... 
- E tem o site, né? 
- E tem o site. O site é mais pra você tá praticando, né? Você tá vendo o que você sabe; você tá meio que usando o seu 
conhecimento no site. Ah, você não sabe alguma coisa, mas você tá lá e... 
- Hum, hum... É... e você acha que a parte de socialização do site também é legal ou isso não te chamou muita atenção? A 
parte de fazer amigos? 
- É... porque é mais pessoal do colégio, né? E a gente já se conhecia mesmo, mas eu conheci o pessoal da tarde que eu não 
conhecia. Teve dois amigos meus que eu fiz, o Vitor, ele é da tarde e do site também. 
- Ham, ham... tá. E você acha que o site pode ajudar aos alunos que não fazem curso, têm mais dificuldade? 
- Acho que pode, mas eles teriam que entrar com mais frequência e tá sempre fazendo os exercícios que você passa lá. 
- Se você fosse administradora do site, o que que você faria pra atrair mais, não, assim... o retorno do site? 
- Acho que deveria divulgar mais o site, porque o site tá mais pra dentro do colégio, né? Tá mais só os alunos. Acho que se 
fizesse uma divulgação maior, e deixasse as outras pessoas, que acho que não só as pessoas que tão aqui precisam do site.  
- É, porque o site foi feito pra vocês. 
- É, mas sei lá... acho que... 
- Não, eu digo assim, estimular os alunos daqui mesmo usar, das turmas, porque nem todos usaram... entendeu? 
- É porque... tem meio que uma... tá competindo com... as outras redes sociais, né? 
- É, tá bom, obrigada, boas férias. 
 

Aluna 6: 
- ... estou entrevistando a XXXX, uma aluna de boas notas, né, e que participou da rede... mas não tanto, não é? 
- É, porque eu não tenho, eu não fico muito tempo no computador, porque eu jogo vôlei, então, eu tenho treino toda tarde, 
todo dia, então eu não tenho muito tempo pra ficar no computador. E porque minha mãe também não deixa eu ficar muito 
tempo no computador. 
- Ah, tá. Mas assim, quando você participou, o que você gostava mais de fazer? 
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- Ah assim, eu lembro que até quando a gente entrava na informática, eu e a Cecília, que a gente sempre íamos juntas na 
informática, aí a gente entrava naqueles exercícios de completar, tipo jogos, e aí a gente ficava meio que competindo pra 
ver quem acertava mais coisa no final. 
- Os quizzes, né? 
- É. 
- Você também gostou? 
- É, e aqueles de preencher lacuna também, com verbo... 
- Aqueles links pra outros sites, né? 
- Isso, é. 
- Então você assim, que usou bastante pra estudar, né? 
- É. 
- E você usou o site pra outras coisas além de estudar, pra diversão, pra socialização? 
- É, eu acho legal. Eu vi vários vídeos que tinham lá, que as pessoas postavam. Eu acho que cheguei a carregar um ou dois 
vídeos. Eu não sei se chegou a ir, porque a minha internet tava lenta, mas eu tentei carregar uns vídeos em Inglês, que eu vi 
até no meu curso, que a professora, que a minha professora do curso, ela geralmente sempre que ela vê um link, um vídeo 
legal em Inglês, ela mostrava pra gente. Aí eu acho que eu até cheguei a carregar no site. 
- Ah, tá. 
- Um dos vídeos que ela mostrou. 
- Ah, tá, que bom. E você faz curso há quanto tempo? 
- Eu comecei a fazer há dois anos quando entrei no sexto ano. 
- Então, quer dizer, você tem o Inglês aqui, da sala, tem o curso e você tá no site. Você acha que o site acrescentava alguma 
coisa pra você? 
- Sim, porque aí eu aprendi assim, outras coisas, mas de um jeito mais descontraído. Assim, divertido de ver. 
- E, você acha assim, que a rede pode ajudar outras pessoas que não têm Inglês muito bom, não fazem curso? 
- Acho que sim, porque realmente é isso, a pessoa que assim, não gosta muito de estudar, não sabe de direito, vai lá no site 
e vai ver de uma forma assim, diferente do que é a sala de aula, certinho. 
- Tá, e se você então tivesse no meu lugar, fazendo esse site, que que você faria para atrair mais alunos? 
- Não sei, eu acho que podia puxar por esse lado assim, dos vídeos, com música, dos jogos assim, que é o que as pessoas 
mais, eu acho que é o que a maioria assim, foi o que me chamou mais pro site. 
- Ah tá bom, tá bom. Obrigada. 
 

Aluna 7: 
- [...] o que fez você participar bastante do site esse ano? 
- Eu acho que o que fez eu participar do site foi porque nenhum professor faz isso, então é uma coisa nova, então eu acabei 
gostando, porque nenhum professor tinha assim uma relação fora de sala com a turma e tinha um site também. E apesar 
de que com o site, você também podia treinar o Inglês. 
- E você faz curso de Inglês? 
- Não. 
- Nunca fez nenhum? 
- Nunca fiz. Eu vou começar só ano que vem.  
- Porque o seu Inglês é muito bom. Porque que você acha que é bom? 
- Ah, é porque eu treino muito na internet, eu procuro treinar muito o meu Inglês de ver filme assim, com legenda em 
Inglês, procurar sempre ver as coisas em Inglês. E eu acabo assim, gostando. 
- Hum, hum. Então você usou a internet, usou o site pra aprender? 
- Aprender. Usei o fórum muito. Eu acho que o fórum foi a principal coisa pra poder ajudar porque aí você tinha que 
formular as frases, com o seu jeito, não era como o livro que o livro te dava as páginas pra você ver as respostas. Não, era a 
sua opinião, o que você falava ali, o que você achava. 
- Então você acha que o site ajuda pessoas que não fazem curso? 
- Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda.  
- E você usou pra estudar também, assim, além dos fóruns, pra estudar matéria? 
- A matéria não, porque a matéria eu tava sempre na cabeça com a matéria. Achei a matéria fácil então, eu usava os jogos 
que tinham ali. 
- Hum, hum, tá. Agora, e a parte de socialização, você achou legal também, o que que você achou? 
- Ah eu gostei, eu realmente gostei da parte de socialização. Eu gostei principalmente porque---------------mas porque era 
relação assim, com o Inglês... 
- Fora da escola... 
- Fora da escola, que também ajudava, agora não era só..., o Inglês não era só na escola, também podia ser no site.  
- Hum, tá. E você acha que poderia ajudar as pessoas que não sabem muito Inglês, que têm mais dificuldade? Porque você 
não tem dificuldade, mas as pessoas que têm dificuldade, você acha que poderia ajudar? 
- Eu acho que depende do nível de interesse delas. Se elas querem realmente aprender Inglês, elas vão se esforçar e vão 
conseguir usando o site. Mesmo que o Inglês delas não seja o Inglês da pessoa que fala fluente e que faz curso, ela não 
precisa ------------------  ficando certinho. Contanto que ela tente, eu acho que ela consegue.  
- Hum, hum. 
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- Tentando é que vai conseguir. 
- E porque que você gosta tanto de aprender Inglês? 
- Ah, porque é a língua universal, em todo lugar do mundo, todo mundo fala inglês, então acho muito legal você saber uma 
língua que todo mundo sabe. 
- Você tem planos pra usar com o Inglês? 
- Amm... eu quero fazer relações internacionais, então Inglês é muito importante. 
- E que que você acha que eu poderia fazer pra atrair mais alunos pro site? 
- Umm...  
- Porque muitos alunos não participaram, entendeu? 
- Eu sei... 
- Você acha que eu devo continuar do jeito que eu faço mesmo? 
- Não, eu acho que... eu acho que... metade, metade assim, usa o site direitinho. Só que eu não sei o que poderia fazer pra 
poder ajudar a atrair mais pessoas. 
- Você usou aquela parte das folhinhas que eu deixava? 
- Ah, essa parte eu usei, essa parte eu usei... 
- Hum. 
- Eu só não joguei aqueles jogos que você até passou na informática pra gente. Mas o resto eu usava------------- no site... 
- Hum, hum. 
- Ficar------------ no vídeo, ficar ganhando das outras pessoas, ficar curtindo, comentando, eu gostava. 
- Se você não for minha aluna o ano que vem, você gostaria de continuar usando?  
- Eu vou usar, vou continuar usando, rsrsrsrsrs... 
- Pois é, porque eu não vou tirar ninguém de lá, rsrsrsrs. Tá bom? 
- Hum, hum... 
- Tá bom XXXX, obrigada, tá?  
- Nada. 
- Boas festas. 
- Obrigada, Feliz Ano Novo pra você. 
 

Aluno 12: 
- É... XXX, é o meu campeão de uso na rede, também excelente aluno. XXXX, o que te motivou a participar bastante da 
rede? 
- Ah, não sei, a senhora pediu pra gente entrar, eu entrava. Tipo, questão de, sei lá de, compromisso. 
- Mas assim, você entrava pelo compromisso ou você entrava porque era legal, assim, ou você costuma fazer isso, entrar na 
internet pra aprender? 
- Ah, no começo eu entrei só pra ver depois, aí eu comecei a gostar, aí entrava regularmente. 
- É... você acha que os dois são importantes, a parte de socialização e a parte de aprendizado? Ou você acha que um é mais 
importante que o outro? 
- Ah, um tá interdependente com o outro, né? Um tá ligado ao outro. Os dois são importantes.  
- E você faz curso de Inglês? 
- Não, não. 
- Nunca fez? 
- Não. 
- Quer dizer que seu Inglês é só do colégio? 
- Ham, ham. 
- Ah, que bom. E você achou que acrescentou assim, em termos de estudar Inglês, aprender Inglês, acrescentou pra você o 
site? 
- Sim, sim. 
- Por quê? 
- Ah, não sei, não sei dizer. Sei lá, a gente começou a usar o Inglês mais pra socialização mesmo. Antes aqui no colégio, aqui 
no colégio a gente usa mesmo pra aprender. A gente aprende a usar verbo, por exemplo. Lá no site não. A senhora faz 
perguntas sobre nossa vida, por exemplo, a gente responde, em Inglês. 
- E na parte assim, de fazer revisão pra prova ou estudar mesmo, o que que você usava? Aquelas folhinhas ou os links? O 
que que você usava mais pra estudar? 
- Ah, pra estudar eu uso mesmo o livro só. O livro e o caderno.  
- O que que você acha que eu poderia fazer pra atrair mais alunos? 
- Ah, não sei. Atrair?  
- Mas você acha que ajudou você, então? 
- Sim. Acho que sim. 
 

Aluno 13: 
- É, o que que te motivou a participar bastante dessa rede? 
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- O que motivou? É que... eu acho que essa rede ela... ajuda muito a gente assim, na matéria, porque tem vídeos que 
ajudam assim, vídeos é... perguntas assim, fóruns né, pra gente responder. Eu acho que isso me ajudou muito, entendeu? 
Tanto é que eu tirei notas altas. 
- O que que você achou mais legal na rede, assim, em relação ao Inglês? 
- Em relação ao Inglês? Eu acho que os vídeos, eles às vezes não me ajudavam muito porque eles eram em Inglês, então às 
vezes eu não conseguia entender tudo...................... os fóruns que eu respondia, qualquer coisa que eu errava você bota va 
ali: “É, com certeza!”. Eu errei alguma coisa, você me consertava e eu ia pegando isso, entendeu? Acho esses fóruns, foi o 
que mais me ajudou. 
- Você faz curso de Inglês? 
- Não. Nunca fiz. 
- Nunca fez? 
- Nunca fiz. 
- Ao que que você atribui seu Inglês ser tão bom então, aqui na escola? 
- Ah, porque teve ano passado, ano passado, eu tirei uma nota muito baixa em Português e Inglês. 5.3, eu acho. Aí a partir 
daí, entendeu, eu precisava de muito ponto, precisava de quase 10 pontos. Pro 3º trimestre eu chamei os meus primos, que 
meus primos, eles são quase ingleses. Eles moraram 5 anos lá, eles sabem, assim, tudo de Inglês, então eles vieram me 
ajudar e a partir daí eu comecei a entender muito bem Inglês. Eu tirei 6.8 na outra prova e consegui passar até. 
- E de lá pra cá você tem se interessado mais? 
- Ham, ham. 
- E você usou a rede também pra socialização ou só pra estudar mesmo? 
- Eu usei mais pra estudar mesmo. 
- Fez muitos amigos na rede? 
- Pra dizer a verdade, não fiz muita coisa não. Foi mais pra me ajudar mesmo no meu Inglês. 
- É, o que que você acha que eu poderia fazer pra atrair mais alunos a participação? 
- Pra atrair mais? 
- É, que participasse mais. 
- Eu acho que esse, esse lance do bônus é legal, né? Faz a pessoa se interessar mais. Eu acho que é isso. A pessoa, quando, 
principalmente, ela está mal, ela vai se interessar, porque ela não quer, não quer recuperação, repetir na matéria. Então, 
esse bônus é o que incentiva a pessoa a participar. Principalmente, pra mim né, me ajudou bastante, por isso que eu 
continuei. Eu dei uma olhada, gostei pô bem bacana, eu continuei. 
- Tá bom, então você quer continuar ano que vem, então, mesmo que eu não seja sua professora? Tá bom, então está 
convidado então a continuar. Brigada, boas férias. 
 

Aluna 16: 
- Eu vou entrevistar a XXX. Ela já é minha aluna há 3 anos, desde 2009, foi o ano que eu comecei a rede aparecidanet. Aí eu 
perguntar umas coisinhas pra ela sobre a participação dela na rede. Você faz curso de Inglês? 
- Faço, eu faço Kumon. 
- Ah, há quanto tempo? 
- Acho que tem mais ou menos um ano quase. 
- Antes disso você fazia curso de Inglês? 
- Não, eu nunca fiz curso de Inglês.  
- Então o seu Inglês é mais daqui da escola, é isso? 
- É, sempre foi. 
- Você, quando recebeu convite da minha rede, você topou participar por quê? 
- Eu é... eu acho que com o site da aparecidanet acaba melhorando, eu não sei... me ajudou muito, pelo menos, porque tem 
várias coisas, tem textos, tem vídeos e ainda você tem um contato maior com o Inglês, de uma outra forma, sem só, sem 
ser só no livro, né? Sem ser só livro. Você pode né, ver um vídeo e acabar pegando coisas de Inglês ou um filme. 
- O que que você usa mais no site? 
- Que que eu uso mais no site? Eu acho que são os vídeos, eu acho que eu vejo mais os vídeos. Mas eu gosto também de 
ver, eu gosto de participar dos quizzes, né? Aqueles que... eu acho bem melhor. 
- E você tem achado que tá melhorando o seu Inglês? 
- Com certeza. Eu até comentei com a minha mãe. Ela falou que, não sei, eu acho que pra gente ter contato maior com 
Inglês de várias formas, eu acho que acaba, sei lá, entrando né, algumas coisas. Não sei, mas melhorou bastante.  
- É... você viu que o site tem coisas variadas, mas mesmo assim, muitos alunos ainda não entram. O que que você acha que 
eu poderia fazer para que mais alunos usufruíssem desse site? 
- Não sei, eu acho que, não sei... divulgar, né? Não sei, mas... sei lá. É porque já tem um. Divulga-se bastante, até no blog de 
Português foi colocado o link pra entrar, no face... eu acho que uma maneira, sei lá, uma maneira, né, fosse, sei lá, criar 
uma página no facebook pra... um link talvez, pra entrar lá, porque o pessoal mais entra nas redes sociais. Então acho que é 
isso, sei lá. 
- É... então você acha que eu poderia botar isso no meu facebook, por exemplo? 
- É, poderia criar uma página, não sei, uma página que aí todos pudessem curtir e ia acabar conhecendo mais o 
aparecidanet. 
- Qual a relação que você vê entre aparecidanet e as aulas da professora Aparecida, na escola? 
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- Ah, totalmente né? Até tem algumas aulas que são separadas de informática, que é pra gente ter um maior acesso ao site, 
explorando ele melhor. Não sei. Mas acho que isso. 
- Tá OK. Muito obrigada,  querida. 
 

Aluno 17: 
- Tô entrevistando o XXX, hoje ele está agora na 904. Ele foi meu aluno desde o ano passado, não é isso? 2010 e 2011. É,  
você se inscreveu no site aparecidanet? 
- Sim.  
- Você se lembra quando? 
- Não, foi na aula de informática. 
- Mas foi esse ano ou ano passado? 
- Ano passado. 
- Ah, tá. Mas você não, não tem entrado muito, tem? 
- Não. 
- É, por quê? 
- Ah, porque não consigo entender muito as coisas e também eu só entrava só pra ver algumas coisas pra estudar. 
- Tá, mas assim, quando você entrava pra estudar, você se lembra do que você via mais, assim que te chamava a atenção 
pra estudar? 
- Não, era mais aqueles jogos lá pra aprender mais também. 
- Ah, os jogos eram bons então, pra você? 
- Eram. 
- Tá, além dos jogos, você conseguiu ver outros exercícios pra estudar ou ficou muito difícil de você achar? 
- Não, só o vídeo, também alguns vídeos, só que eu não consegui entender muito, alguns. 
- Mas você achou que o vídeo podia te ajudar então, se você entendesse, é isso?  
- É. 
- Mas você não entendeu por quê? Porque não tinha legenda, porque que você não entendeu os vídeos? 
- Porque não tinha legenda. 
- O que que você sugere pra eu fazer então pra melhorar assim o seu aprendizado, pra você aprender melhor? 
- Botar os vídeos também com legenda. Assim a gente vai vendo as falas e sabendo o que que é. A tradução. 
- Ah, tá. Além dos vídeos, tinha alguma outra coisa que você acha que poderia ter te ajudado? 
- Não, não.  
- Hum, tá. Você acha que um site desse tipo pode ajudar o aluno a aprender mais Inglês? 
- Sim. 
- Como? 
- Com os trabalhos que tem, com os jogos. 
- Hum, hum. Então você acha que jogos e vídeos, pelo que eu vi agora, que você falou jogos e vídeos, são assim as coisas 
que poderiam ajudar mais, é isso? 
- É, que as pessoas acham melhor pra fazer. 
- Hum, hum, tá. Você faz algum curso ou já fez? 
- Não. 
- Nunca fez? 
- Não.  
- O seu Inglês então é só do colégio, é isso? 
- É. 
- Hum, tá. Então tá. Que sugestão você me dá então, só pra gente fechar, pra eu melhorar esse site de modo que os alunos 
venham mais ao site, participem mais e aprendam melhor? Sugestão. 
- Ter algum lugar pra colocar as dúvidas, as pessoas mesmo tirar. 
- Seria assim, tipo um fórum, um chat pra pra você falar direto com o professor, é isso? 
- É. Com o professor e com os alunos também, se alguém souber.  
- Huuuum. Você jogaria uma dúvida e os colegas responderiam então? 
- Sim. 
- Mais alguma sugestão? 
- Não, não. 
- Obrigada, XXX, valeu! Poxa! 
 

Aluno 18: 
- Oi XXXXX. Tudo bem? 
- Tudo.  
- Você respondeu no questionário que não participou muito da rede aparecidanet? Por quê? 
- Fiz as folhas, foram boas pra... me ajudar... 
- Você fez outras atividades? 
- Outras atividades? 
- Sim, fóruns, jogos.  
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- Fiz os exercícios no laboratório... 
- Por que você se cadastrou na rede? 
- Pra melhorar a nota, a matéria .... 
 - O que você mais gostou na rede? 
- Dos exercícios ... 
- Mas, você não usou as outras coisas que tinha no site? 
- Era meio complicado, tava tudo em inglês.  
- Você acha que, no final, a rede te ajudou a melhorar na matéria? 
- É... ajudou um pouco. Os exercícios de revisão foram bons ... 
- Muito obrigada, XXXX. 
- De nada  
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Anexo 16 – Atividade para avaliação do conhecimento do ambiente pelos alunos 
 

Atividade tipo gincana para 88 alunos do 8º ano em maio de 2012 

 

 

RESULTADOS: 

90% dos alunos conseguiram encontrar todos os recursos no ambiente 

 

As atividades de que mais gostavam foram: 

Vídeos: 23 

Jogos: 11 

Exercícios online: 6 

Fotos: 5 

Chat:4 

Todas: 3 

My page: 2 

Nada: 1 

Atividades de Listening: 1 

Fóruns: 1 

  

CONHECENDO A REDE APARECIDANET - 2012 

 

 
 

 

 

Marque as seções que você conseguiu encontrar na rede: 

(   ) vídeos 
(   ) fotos 
(   ) lista dos membros 
(   ) fóruns 
(   ) jogos 
(   ) tirinhas 
(   ) blogs 
(   ) chat 
(   ) audio books 
(   ) dicas para aprender inglês 
(   ) atividades para ouvir inglês 
(   ) exercícios de gramática online 
(   ) exercícios de gramática e interpretação para baixar e imprimir 
(   ) estações de rádio estrangeiras online 
(   ) exercícios de vocabulário 
(   ) noticias sobre educação no Brasil 
(   ) dicionários 
 

O que você mais gostou na rede? 

_______________________________________________________________________________________

__

 

 

Agora que você já se cadastrou como membro da rede  ‘aparecidanet’  

(http://aparecidanet.ning.com/), é hora de conhecer um pouco mais sobre a rede. 

Faça seu log in com seu e-mail e senha pessoal, explore a rede e preencha o 

questionário abaixo. 
 

http://aparecidanet.ning.com/


255 
 

ANEXO 17 – Consulta informal com os alunos do 8º ano – 3 turmas- 100 alunos (agosto 

2011) 

Avaliando nossas aulas de inglês: quais são os pontos positivos e negativos? Que sugestões 
você daria para melhorar essas aulas? 
 
PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DAS AULAS (não pedi pra mencionar o site): 
 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS SUGESTÕES 

 
ATITUDE DA PROFA: 
Profa ajuda os alunos com material 
extra =16 
Profa legal / bom relacionamento = 
14 
Dá bônus = 15 
Dá balas pra gente = 9 
Profa brinca c/ a gente = 6 
Profa tem controle da turma= 4 
Profa dá atenção  aos alunos = 3 
 
 
QUALIDADE DAS AULAS: 
Aulas interessantes/legais = 20 
Profa tem bom domínio da matéria 
= 13 
Trabalhos em grupo =7 
Matéria fácil =6 
Quantidade de HW adequada= 4 
Correção do HW = 4 
Prova bem elaborada = 5 
Bom conteúdo =5 
Trabalho com vocabulário = 2 
 
MATERIAL DIDÁTICO: 
Livro = 2 
O site = 14 
 

Rigidez da professora = 9 
Indisciplina dos colegas = 8 
Aulas entediantes/repetitivas = 6 
Muito dever de casa= 4 
Não consigo acompanhar a aula = 
3 
Correção do HW = 1 
 O livro = 3 
trabalhos desinteressantes= 2 
Não tem muito inglês falado = 1 
Poucas atividades em grupo = 2 
Não usamos o caderno = 2 
Poucos exercícios de fixação = 1 
Pontualidade da profa = 1 
 
Não consigo entrar no site = 4 
Sem tempo pra usar o site = 2 
 
 

Da condução das aulas: 
Variar mais as aulas = 12 
Filmes = 14 
Músicas =6 
Mais trabalhos em grupo 
=6 
Usar mais o site no lab = 5 
Mais bônus p o site= 1 
Leitura extra-classe=1 
A turma tem que se 
comportar mais = 1 
Prática da oralidade= 1 
Mais revisão antes da 
prova = 1 
 
Do material:  
Usar o caderno pra fazer 
esquemas = 1 
 
P/ a profa: 
 

 
 
Os alunos valorizam o professor que: 

1. - dá aulas interessantes 
2. - dá suporte ao aluno com material extra 
3. – tem domínio dos conteúdos 
4. - tem empatia com a turma 
5. - facilita o sucesso do aluno nas avaliações 

Os alunos não gostam quando: 
1. O professor dá muita bronca 
2. A turma é indisciplinada 
3. As aulas são entendiantes 
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Anexo 18 – Consulta informal para avaliação das minhas aulas em julho de 2012 

 
FEEDBACK DAS TURMAS DO 8º ANO – JULHO 2012 – 70 ALUNOS 

 
Avaliando nossas aulas de inglês: quais são os pontos positivos e negativos? Pense em termos de: atitude da 
professora, condução das aulas, material didático, comportamento da turma, as provas etc. 

 
PONTOS POSITIVOS: 

 
ATITUDE DA PROFA: 

 
QUALIDADE DAS AULAS da 
profa: 

MATERIAL DIDÁTICO: 

 

 Professora se preocupa com os 
alunos / ajuda= 10 

 Profa passa e corrige  dever de 
casa = 8 

 Dá atividades de revisão/ 
exercícios de fixação -6 

 Profa legal / boa relação prof-
alunos= 3 

 Profa fala inglês nas aulas / O 
inglês da professora é bom = 2 

 A professora cumpre o programa 

 Profa tem domínio de turma = 2  

 

 Matéria bem explicada/ de 
fácil compreensão= 22 

 Aula dinâmica/interativa = 
15 

 Aulas dinâmicas / interativas 
= 10 

 Profa passa bastante dever 
de casa e exercício de 
fixação = 9 

 Trabalhos em grupo = 6 

 Textos para ler nas aulas = 2 

 

 O site ‘aparecidanet’ = 15 

 Aulas com data show = 3 

 Os exercícios do livro = 7 

 

 
PONTOS NEGATIVOS: 

 

Da profa: 
 

Da condução das aulas: 
 

Do material:  
 

- A professora é rigorosa = 3 
-A profa só chama a atenção 
de alguns alunos = 3 
- A profa demora a atender ao 
aluno =1 
 

- Quase não falamos inglês nas aulas = 7  
- Poucas anotações no caderno - 6 
-Tem muito dever de casa = 4 
-A aula é chata/monótona = 4 
- Timidez na hora da correção dos deveres 
= 3 
- Profa fala inglês e quem não faz curso fica 
perdido = 2 
- O barulho do microfone da professora =2 

Exercícios do livro 
(bobos e chatos) =2 
 
O site é confuso = 2 
 

 
 

SUGESTÕES: 
 Falar mais inglês nas aulas = 13 

 Punir os alunos indisciplinados - 10 

 Mais matéria no caderno = 4 

 Mais aulas no lab info = 4 

 A professora deve falar mais inglês = 2 

 A professora deve falar mais em português = 2 

 Fazer apostila / Lista de exercícios =2 

 Aulas mais dinâmicas e praticas = 2 
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ANEXO 19  – Roteiro e análise da entrevista realizada com  6 dos alunos-membros mais 

participativos no final de 2012 

 
Foram entrevistados 6 alunos de engajamento de nível 3, dos quais três haviam mantido sua 

participação em nível 3 nos anos de 2011 e 2012 

 

 
 
 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS: 

 
PERGUNTA RESPOSTAS DOS 6 ENTREVISTADOS 

O que te estimula a participar dos fóruns? 

 

- treinar o inglês= 3 

- dar minha opinião= 3 

- os assuntos são legais = 3 

- não participo muito = 1 

- obter bônus =1 

Você lê o que os outros escrevem? - sim = 6 

Você comenta o que os outros escrevem? - às vezes = 3 

- não = 3 

- só digo se concordo ou não =1 

Você ‘curte’ as postagens dos colegas? - sim, quando gosto = 5 

- sim, se estiver na pág principal = 1 

Com quem vc interage mais na rede? - com a profa = 4 

- com os colegas da minha turma = 2 

- com os colegas de outras turmas = 2 

- não interajo com colegas na rede = 1 

A interação  com os outros alunos te ajudou a 

aprender mais inglês 

- sim = 4 

- não = 2 

Você acha que a professora incentiva os alunos a 

interagirem mais dentro da rede? 

- sim, através dos fóruns = 3 

- sim = 3 

E como é que essa interação poderia ser mais 

estimulada pela professora? 

- assuntos que todo mundo gosta/comenta =2  

- jogos na rede =2 

 
  

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA COM ALUNOS PARTICIPANTES DA REDE EM 2012. 

1. Por que você acha que a Profa Aparecida criou sua rede virtual na internet (aparecidanet) ?  

2. Por que você se cadastrou lá?  

3. Como você compara sua participação na rede neste último ano (2012) e no ano passado (2011)? 

Por quê? 

4. Com quem você mais interage na rede?  Você interage mais com a professora ou com seus colegas 

de classe? Como você interage? Você lê, curte ou comenta o que os outros membros postam?  

5. Você interage com outros membros da rede (que não são seus colegas de classe)? Você começou 

amizade (na rede aparecidanet) com algum aluno de outra turma do CP2 pela rede? Como foi isso?  

6. O que te estimula a participar de fóruns? 

7. Quando você participa de fóruns, você lê o que os outros escreveram?  Você tenta responder ao 

que os colegas postaram? Ou se limita a responder à pergunta iniciada pela professora? 

8. Você acha que a interação com os outros alunos na rede te ajuda a aprender inglês? Por quê? Você 

ajudou ou foi ‘ajudado’ por alguém na rede? 

9. Você acha que a professora incentiva os alunos a interagirem uns com os outros na rede?  Como a 

professora poderia estimular mais a interação?  

10. Como você definiria a expressão ‘comunidade de aprendizagem’? 
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Transcrição de algumas entrevistas realizadas com os alunos mais participativos no final do ano 

de 2012    (são transcritas aqui apenas as entrevistas mencionadas na tese) 

 
Aluna 4: 
- Porque que você acha que a professora Aparecida criou essa rede virtual? 
- Praaaa, sei lá, pra ajudar os alunos a entender melhor o inglês e não ser só na sala de aula, sabe, porque tipo a gente não 
pode praticar o, como é que é o nome, o “speak”, e lá a gente pode praticar, pode ouvir. Porque na sala de aula é só ler e 
escrever, é o que foca. 
- Porque que você se cadastrou lá? 
- Porque você incentivou né, e... é pra me ajudar, eu gostei quando começou a botar coisas de escutar, apesar de eu não ter 
escutado direito porque eu quase não tenho tempo, eu gostei. A história do Patinho Feio. 
- E como é que você compara a sua participação nesse ano e no ano que passou 2012? Ah, desculpe 2011 e 2012. 
- Eu acho que ano passado eu fiz mais, esse ano eu não entrei muito não por causa... teve greve, teve isso, aí eu fiquei super 
enrolada pra estudar. Ano passado como era uma novidade eu entrei mais. 
- E... com quem você mais interage na rede? Você interage mais com a professora, mais com os colegas? 
- Mais com a professora quando, tipo, eu tô com dúvida. Com os colegas eu falo pelo Facebook mesmo. 
- E você interage com colegas, quando você interage com colegas, esses são da sua turma ou de outras turmas também? 
- Acho que só da minha turma. 
- E... quando você entra na rede você costuma ler ou ver o que os outros postaram? 
- Sim, se tiver na página inicial eu vejo sim. 
- E você costuma curtir ou comentar esses “posts”? 
- Eu curto, comento os vídeos quando eu acho interessante. 
- Você começou alguma amizade virtual dentro da rede com outro aluno, de outra turma, por exemplo? 
- Não. 
- E os Fóruns? É... o que que te estimula a participar dos Fóruns?  
- Treinar meu inglês mesmo, pra ver se tá tudo certinho e... pra dar minha opinião, né? Todo mundo comenta. 
- Você dá sua opinião, mas você lê o que os outros escrevem? 
- Sim. 
- E quando você lê, você comenta, faz alguma menção ao que os outros escreveram? 
- Às vezes eu falo se eu concordo ou não. Mas é só isso. 
- Você acha que a interação com outros alunos, na rede, te ajudou a aprender mais inglês ou treinar mais inglês? 
- Sim, no inglês escrito, digitado, vamos dizer assim. 
- E... você ajudou alguém através da rede a aprender mais inglês ou foi ajudada por alguém pra aprender mais inglês? 
- Não que eu me lembre. 
- Você acha que a professora incentiva os alunos a interagirem mais dentro da rede? 
- Hum, hum. Você cria vários Fóruns, você cria vários... bota vídeos, e começa a perguntar questões polêmicas. 
- E como é que essa interação poderia ser mais estimulada pela professora? 
- Bota assuntos que todo mundo gosta, tipo jogos, aí as pessoas que gostam de jogos vão lá e comentar. Ah, jogos .... é 
demais. 
- Assuntos de interesse da comunidade, né? 
- Hum, hum. 
- Por falar em comunidade, como é que você definiria essa expressão “Comunidade de aprendizagem”? 
- Sei lá, é um lugar onde... é uma comunidade onde todo mundo aprende? Você partilha conhecimento. 
- Você já ouviu falar nesse termo? 
- Não. 
- Tá bom. Obrigada querida. 
 
 
 

Aluna 7: 
- Entrevista com a aluna XXX.  Você faz curso de inglês? 
- Não. 
- Nunca fez? 
- Nunca. 
- E você de inglês?  
- Gostar eu gosto, só que eu nunca cheguei a fazer curso.  
- E por quê? 
- Porque... a minha mãe nunca, nunca quis que eu fizesse um curso de duração como 8 anos, 7 anos. Ela sempre pensou em 
eu fazer um intensivo durante 2 anos. Só que ela não pensou em começar agora, começar mais futuramente. 
- Futuramente quando? 
- ..... ano que vem ou no 2º ano. 
- Agora deixa eu perguntar sobre a rede aparecidanet. Porque que você acha que a professora Aparecida criou essa rede? 
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- Eu acho que foi pra fazer com que os alunos gostassem mais de inglês e usassem mais inglês virtualmente. 
- E por que... por que que você se cadastrou lá? 
- ...... porque eu queria bônus, rsrsrs, mas depois também eu ficava me divertindo, respondendo as perguntas às questões 
dos Fóruns e .... postar vídeos. Eu acho que foi lucrativo. 
- E como é que você compara a sua participação no ano de 2012 e no ano de 2011 quando você se cadastrou pela primeira 
vez? 
- Hum... eu acho que no ano de 2011 eu ainda era meio que ... pra poder postar porque eu tinha medo de errar alguma 
coisa gramaticalmente e no ano de 2012 eu já me sentia mais confiante no que eu estava escrevendo. 
- E em relação à interação na rede, com quem você mais interage na rede, você interage mais com a professora, com seus 
colegas de classe ou com outros membros? Com quem que você interage mais na rede? 
- Eu, eu... quando eu interajo é... é geralmente nos Fóruns e eu percebo que tem muita gente do 8º ano lá então eu acabo 
interagindo com alunos do 8º ano através dos Fóruns. 
- Então você não interage só com os colegas de classe, não é? 
- Não. 
- Agora quando você vê assim é... vídeos, coisas que os outros postam, você... costuma lê o que os outros postam? 
- Dos vídeos? 
- É. Dos vídeos ou de qualquer outra coisa.  Você costuma ver e comentar? 
- Eu costumo. Eu costumo curtir ou comentar quando alguém posta porque eu acho interessante, costumo fazer isso. 
- Mas assim, só dos seus amigos na rede ou de qualquer pessoa? 
- De qualquer pessoa. Mas vou ter que achar interessante... rsrsrs... 
- E você então fez conhecimento com outros alunos né, do 8º ano né? E você conhecia essas pessoas aqui do colégio ou 
conheceu na rede? 
- Só de vista no colégio. Eu não cheguei a falar com elas pessoalmente, mas eu consegui interagir através do site.  
- Tá. Agora vamos falar dos Fóruns. O que que te estimula a participar dos Fóruns? 
- Eu gosto das perguntas rsrsrs... 
- Então o tipo de pergunta... você acha que o tipo de pergunta estimula mais o aluno a participar? 
- Eu acho que o tipo de pergunta... faz..., depende do tipo da pergunta, eu acho que faz com que o aluno se sinta 
interessado em responder a dar a opinião dele. 
- Agora quando você participa desses Fóruns, você lê o que os outros escrevem? 
- Leio. 
- E tenta responder ou se limita a responder à pergunta iniciada no Fórum? 
- Eu respondo à pergunta iniciada no Fórum e se eu ver algo, alguma resposta que... eu concorde ou que eu discorde, eu 
também dou a minha opinião a partir daquilo. 
- Você acha que a interação com os outros alunos na rede te ajudou em alguma coisa no aprendizado de inglês? 
- Hum... eu acho que... com a... com a... com as respostas dos outros alunos, com a interação entre eles no Fórum, eu acho 
que faz com que melhore o inglês, porque você tá alterando, tá conseguindo é... não só responder pergunta do Fórum, 
pergunta feita mas também usando o que os escreveram pra você terminar sua opinião. Então eu acho que acaba 
melhorando muito o inglês também.  
- É... você acha que você foi ajudada assim, o teu inglês então foi, foi... melhorou através da interação com os outros? 
- Sim.  
- E você acha que a professora incentiva essa interação entre os membros da rede? 
- Sim. 
- Como é que a professora poderia estimular mais esse tipo de interação? 
- Hum... é... eu, eu não sei muito bem. 
- Você já ouviu falar na, na expressão “Comunidade de aprendizagem”? 
- Não, a primeira vez, rsrsrs. 
- Que que você acha que seria uma “Comunidade de aprendizagem”? 
- É... um grupo que... que se reúna pra, um grupo que se reúna com o objetivo, com a finalidade de aprender, seja lá o que 
for, aprender inglês, aprender outro idioma, matemática, física... 
- Você já ouviu falar em “Comunidade virtual de aprendizagem”? 
- Não, rsrsrs... 
- Ok, tá bom, XXX. Obrigada, hein... 
 
 
 
 
 

Aluna 16: 
- E na sua opinião, porque que a professora Aparecida criou essa rede virtual? 
- Acho que é pra tê mais um meio né, onde os alunos, é... se divertindo consigam aprender ou interagir com o inglês vendo 
que inglês é importante pra vida deles. 
- E... você participou o ano passado, o ano de 2011, e o ano de 2012. Como é que você compara essa sua participação 
nesses dois anos? Você acha que participou mais no primeiro ano do que no segundo? Como é que você compara isso? 
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- Acho que... eu acho que eu participei mais no ano passado né, acho que por tempo também né, porque vai acabar sendo 
muito corrido ou internet também né. 
- Mas internet que você diz é o que? Você não podia acessar? 
- Não eu... é porque teve um problema na minha casa com a internet e acabou que eu fiquei um período... por causa de 
mudança, aí teve um período longo que eu fiquei sem internet. 
- Ok. É... com quem você interage mais na rede, com a professora ou com seus colegas? 
- Com a professora. 
- E com os colegas você interage mais com os colegas da sua classe ou de outra classe? 
- Não, só da minha classe mesmo, só da minha turma. 
- E quando você acessa você vê ou lê o que os outros postaram? 
- Normalmente sim. 
- Você vê o que, os vídeos? 
-É... eu vejo algumas coisas do meu interesse né, vídeos e tal. 
- E aí você clica no curtir ou faz algum comentário quando você vê alguma coisa interessante? 
- Olha, comentário é um pouco mais difícil, mas curtir eu sempre to lá curtindo. 
- Então é... agora dos Fóruns. O que que te estimula? Você participou dos Fóruns esse ano? 
- Já, eu participei acho que uma vez esse ano, mas até que... foi bom pra mim porque é... antigamente nem comentava 
muito e tal. Teve uns Fóruns acho que... sei lá... dá uma maior segurança, uma... sabendo que a professora vai lê e vai 
corrigi, vai vê se tá certo mesmo o inglês. 
- Você espera que a professora corrija o que você escreve nos Fóruns? 
- Ah... eu eu espero porque senão... pagação de mico... eu não sei... 
- Mas você não participou muito assim dos Fóruns. Por quê? Por falta de tempo, por vergonha? 
- Acho que por vergonha um pouco. 
- Vergonha de que? 
- Ah, sei lá... de errar e... não sei... de escrever uma coisa assim... totalmente estranha. 
- E você costuma ler o que os outros escrevem nos Fóruns? 
- Costumo... sempre. 
- Mesmo quando não participa? 
- Mesmo quando não participo. 
- Por quê? 
- Acho que porque aí a gente acaba vendo uma palavra interessante que a gente nunca viu aí a gente vai lá pesquisa vê o 
que que aquela palavra ou vê se você tá entendendo legal... aí eu acho que ajuda... pelo menos lê.  
- Pelo menos lê a postagem dos colegas ajuda no inglês, mesmo que você não escreva? 
- É... escrever é melhor né, mas lê também ajuda, né. 
- Agora... sobre a interação, é... você acha que a interação com os outros alunos na rede ajuda a aprender inglês? 
- Acho que sim né, eu particularmente não falo muito lá... 
- Não interagiu muito. 
- Com outros alunos, com os outros alunos. É... mas eu acho que ajuda de uma forma... 
- Assim... você sente que foi ajudada por alguém dentro do do site? 
- Dentro do site não. 
- Ninguém te ajudou em nada você acha que... 
- Não... a professora... 
- A professora, mas colegas não? 
- Colegas não. 
- Colegas não? 
- Não. 
- E você acha que a professora incentiva os alunos a essa interação dentro da rede? 
- Sempre. Sempre incentivou os alunos né... 
- Eu tô falando da interação mesmo, entre os alunos, você acha que ela... 
- Ah tá... é... não sei... é meio complicado. Eu eu... não interajo muito com eles... 
- E você já ouviu falar na expressão “Comunidade de aprendizagem”? 
- Não. 
- Você... o que que você acha que isso deve ser? 
- Olha, eu acho que... é algum... meio, algum lugar que pessoas né, é... tão lá pra transmitir o conhecimento que têm... é um 
aprendendo com o outro. Alguma coisa assim. 
- Tá bom. Brigada Yamê. 
 

Aluna 19: 
- ... queria começar perguntando se você faz curso de inglês? 
- Sim. 
- Há quanto tempo? 
- Um ano e meio. 
- E você gosta de inglês? 
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- Gosto. 
- Porque que você acha que a professora Aparecida criou essa rede? 
- Pra ajudar os alunos a melhorar o inglês, e é uma diversão. 
- E porque que você se cadastrou na rede? 
- Primeiramente porque a professora pediu no primeiro dia de aula, e aí eu comecei a usar e gostei e eu fui melhorando 
meu inglês, meu vocabulário. 
- E como é que você compara a sua participação esse ano com a do ano de 2011? Que esse ano eu vi que você colocou 
muito vídeo, não me lembro disso tudo no ano de 2011. Como é que você compara isso? 
- Esse ano eu tive, ano passado né, eu tive uma participação muito maior, porque além de eu ter mais tempo, eu fui 
gostando mais de mais bandas e eu fui botando lá pras pessoas conhecerem. 
- Você coloca mais é vídeos. Você faz outras coisas na rede? 
- Eu participo de Fóruns, e normalmente, às vezes eu falo a minha opinião quando as pessoas postam. Eu quase não 
converso com os alunos. 
- O que que te estimula a participar desses Fóruns? 
- É... várias coisas. Eu poder melhorar meu vocabulário, ter ponto, ham... e dar minha opinião pras pessoas saberem. 
- Mas você se limita a dar sua opinião ou você fica lendo o que os outros escreveram a respeito daquele assunto? 
- Eu leio o que os outros escreveram.  
- E quando você lê você comenta o que os outros escreveram? 
- Às vezes eu comento na minha mente ou eu comento lá também. 
- E... você interage mais com os colegas ou com a professora dentro da rede? 
- Com a professora. 
- E com os colegas, quando você interage com os colegas, são só da sua turma? 
- Sim. 
- De outras turmas não? 
- Não. 
- Então você não tem, não fez assim nenhuma amizade, mesmo que virtual, com aluno de outra turma? 
- Não. 
- Você acha que a interação com outros alunos ajuda a aprender mais inglês? 
- Eu acho que sim. Porque você começa a comentar sobre as coisas que você vai entrando no assunto que é da idade e aí 
você começa a melhorar vocabulário. 
- Essa interação com os alunos te ajudou a aprender? 
- Eu não me interei, me interagi muito, mas... isso ajuda porque eu vou lendo os comentários das outras pessoas e alguma 
palavra que eu não sei eu vou e procuro. Aí eu começo a melhorar. 
- Você ajudou ou foi ajudada por alguém, assim no inglês, através da rede? 
- Não. 
- E você acha que a professora incentiva os alunos a interagirem dentro da rede? 
- Sim, tanto em sala de aula como na rede. 
- E como é que essa interação poderia ser mais estimulada pela professora? 
- Hum... acho que botando assunto da gente, o que a gente fala no dia-a-dia. Acho que isso poderia causar uma discussão e 
as pessoas iam começar a botar as opiniões e aí... interagiam lá com as pessoas. 
- E então pra terminar, como é que você definiria a expressão “Comunidade de aprendizagem”, você já ouviu essa 
expressão? 
- Não. 
- O que que você acha que é? 
- Bem, eu acho que é um lugar onde que a gente pode aprender, interagindo com outras pessoas e com diversão. 
Melhorando vocabulário. 
- Ok. Obrigada . 
 
 
 

Aluna 21: 
- É... porque que você acha que a professora Aparecida criou a sua rede virtual na internet? 
- Eu acho que ela queria misturar um pouco de diversão com educação. Porque hoje em dia é muito difícil você... é... dar 
pros jovens alguma coisa que eles se interessem realmente. Eu acho que o site dela foi visando nisso, que os alunos 
pudessem ter um espaço que além deles aprenderem eles poderiam se divertir e se interessar mais pela matéria.   
- E porque que você se cadastrou então? 
- Ah... eu me cadastrei porque... primeiro porque a professora pediu e depois porque eu comecei a... a começar a ver mais 
o site e ver que tinha coisas legais pra se fazer e eu gostei de mexer. 
- É... como é que você compara a sua participação no primeiro ano que você se cadastrou no site, ou seja 2011, e nesse ano 
que acabou agora, 2012? 
- Em 2011 eu ainda ficava um pouco confusa pra achar as coisas então eu até não entrava muito porque eu me confundia 
muito fácil e acabava não achando as coisas. Mas em 2012 eu comecei a me interessar mais, principalmente, pra postar 
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vídeos, tentar... é... escrever em inglês as coisas que eu estava fazendo na parte que diz: o que que você está fazendo 
agora? no status, então eu usei mais em 2012 porque eu quis, quis aprender a mexer no site melhor do que em 2011. 
- Em relação à interação na rede, com quem você mais interage na rede? Você interage mais com a professora ou com seus 
colegas? 
- Eu me interajo mais com os meus colegas.  
- E esses colegas são os mesmos da classe ou de outras turmas também? 
- Não, não. São os mesmos das classes e às vezes eu também interajo com o pessoal da turma da 901. 
- E você lê e comenta, vê o que os outros postam? 
- Sim, às vezes eu comento algumas coisas sim, mas eu não tenho o hábito não, de fazer isso sempre. Eu comento 
raramente. 
- E curtir? 
- Ah, sempre. Eu, eu acho legal dá uma curtida, até porque, eu achei isso interessante porque meio que, que comparou 
tipo, pegou a mesma tática do Facebook e no Facebook isso é... como se fosse uma regra, tipo sempre curtir o que você 
acha legal.  E eu acho bacana você curtir o que o outro posta. 
- Você disse que... também tem amigos da 901 que é a outra turma né, você começou assim uma amizade virtual com 
colegas aqui do colégio que você não tinha assim muita amizade? 
- Não, não, eu não comecei, eu acho que eu aprofundei porque a maioria, algumas, pelo menos uns 25% da 901 eu já 
estudei com eles né, então no aparecida eu conversava um pouquinho mais e acabou aprofundando e na escola e já 
passava e falava: bom dia, ou outras coisas assim.  Mas tirando a 901 eu nunca conversei com os outros alunos não. 
- Agora vamos falar dos Fóruns. O que que te... você participa de Fóruns? 
- Eu comecei a participar mais esse ano. Mas sim, eu participo de alguns. 
- E o que que te estimula a participar de alguns Fóruns? 
- Acho que o assunto né, e também na hora de tentar formular a resposta pra poder formular a resposta em inglês. Eu 
gostei muito de um Fórum é... te perguntando como a gente era quando criança.  Eu fiquei super embaralhada pra formular 
mas eu gostei de ter participado do Fórum.  Eu acho que o que me estimula, além dos assuntos, são tentar, eu mesma, 
fazer as frases em inglês. 
- E quando você participa você lê o que os outros escreveram? 
- Sim, sim eu leio. Eu tento, eu leio analisando pelo contexto pra depois é... pra depois tentar traduzir cada palavra porque 
algumas palavras a gente não sabe então a gente traduz pelo contexto. 
- Mas assim, você lê o que os outros escreveram pra se informar, pra ver como eles escreveram, porque que você lê o que 
os outros escreveram? 
- Ah, eu leio até pra poder ter uma base assim, do que que eu vou escrever né, porque alguns colocam coisas simples 
outros colocam coisas um pouco mais elaboradas outros colocam algumas piadinhas.  Então eu leio assim pra ver até o que 
que o pessoal tá escrevendo pra ver como que eu vou formular a minha resposta porque as vezes eu sou meio tímida pra 
formular essas respostas assim. 
- E você responde ao que os outros falaram, faz comentário ao que os outros falaram ou fica, ou fica só naquela pergunta 
inicial? 
- Só teve uma ou duas vezes que eu respondi o que os outros falaram, mas eu sempre fico na pergunta inicial. 
- Agora em relação à interação. Você acha que a interação com os outros alunos te ajudou a aprender mais inglês, o fato de 
ler o que os outros escrevem ou ver o que os outros postam te ajudou? 
- Eu acho que me ajudou mas é... em ver como cada um tipo... como é que eu posso dizer, acho que sim, me ajudou né, 
porque eu vi como é que eles formulavam as frases e... me ajudou a tentar é... fazer também em vez de ir no Google 
tradutor ou qualquer outro dicionário da internet. Mas sim, analisando o que os outros escrevem dá pra ter uma base pra 
você poder também reter alguma coisa. 
- E você acha que a professora incentiva os alunos a interagirem dentro da rede? 
- Acho que sim. Acho que os Fóruns, principalmente, são o que incentivam a gente porque nos Fóruns é uma troca de 
opinião e muitas vezes tem... você analisando os Fóruns, você acha bastante opinião legal, você acha bastante coisa 
interessante assim, sobre o que os outros falam e até na hora de debater sobre os assuntos. 
- É... como é que você acha, que a professora Aparecida, pode estimular mais a interação dentro da rede? 
- Ah... eu acho que assim... que muito, que muito dos alunos eles, eles ainda têm dúvida de como mexer no site. Acho que 
isso poderia ser uma coisa que, que a professora poderia explicar melhor e também a interação, eu acho que assim, não 
sei... promover... talvez jogos, tipo aplicativos em que os alunos possam competir entre si.  Isso tem muito no Facebook, os 
aplicativos.  As pessoas que têm os mesmos aplicativos têm uma tabela, depois, de quem tá no primeiro lugar, quem tá no 
segundo. Acho que... que isso seria legal até pra... pra ter aquele negócio, de convidar um amigo pra poder ganhar pontos 
no jogo, acho que isso seria uma coisa interessante também. 
- Poxa, obrigada pela dica. É... uma última pergunta, você já ouviu falar na expressão “Comunidade de aprendizagem”?  
- Não, nunca ouvi falar. 
- O que que você acha que poderia ser isso? 
- “Comunidade de aprendizagem”? É... eu acho que poderia ser... acho que analisando no contexto todo, acho que o 
aparecidanet poderia ser um... uma Comunidade de aprendizagem porque é uma coisa que engloba todo mundo, engloba 
vários fato..., vários setores e ao mesmo tempo ensina né, a gente, a gente aprende. A gente pega gabaritos, a gente pega 
exercícios, a gente pega matéria das provas. Eu achei isso até interessante porque a professora misturou é... diversão com 
educação.  Isso é uma coisa que hoje em dia é... quase que fundamental pra estimular os jovens né, porque muitos deles 
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acham que as matérias são chatas e que isso, que aquilo, então os jovens pensam mais na diversão.  E eu acho que a 
“Comunidade de aprendizagem” poderia ser considerada assim, pelo que eu acho pelo que eu penso, o site, porque é uma 
“comunidade” que engloba vários alunos dela né, de ensino médio, de ensino fundamental, e “aprendizagem” porque todo 
mundo aprende, lá tem muita coisa de onde você pode tirar informação pra estudar, informação pra poder fazer trabalhos, 
pra poder aprender um pouco mais sobre inglês cada vez, os vocabulários, os vídeos, os exercícios. Então eu acho que 
poderia ser considerado o aparecidanet uma “Comunidade de aprendizagem”. 
- Ok, brigada querida. 
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ANEXO 20 - questionários sobre a participação dos alunos na rede “aparecidanet” em 

2012 

Realizado no final do ano letivo de 2012 com 70 alunos-membros (níveis 1, 2 e 3) 

Objetivo: conhecer a opinião dos alunos quanto à percepção da sua participação; investigar se e como 

eles usaram a rede para estudar; e sua opinião geral sobre o AVA. 

 

 

 

RESULTADOS: 

Quanto ao grau de participação: 

 20 alunos acham que participaram bastante (28%) 

 53 acham que poderiam ter participado mais (75%) 

 14 acham que participaram pouco (20%) 

Quanto a usar a rede p/estudar: 

31 alunos (44%) relataram não ter usado a rede para estudar. Dos 39 alunos (55%) que usaram a rede 

para estudar, 20 (51%) preferiram as atividades em pdf;  12 (30%) preferiram os sites de exercícios de 

gramática e 11 (28%) preferiram os vídeos de conteúdo gramatical. 

Ordem das atividades preferidas em geral:  

1. Vídeos 

2. atividades de gramática e vocabulário,  

3. jogos e quizzes 

Quanto às razões para o cadastramento na rede: 

1. Para melhorar o “inglês”: 63 alunos (90%) 

2. Pelo conteúdo: 32 alunos (45%) 

3. Por que é interessante (tem vídeos e atividades legais): 26 alunos (37%) 

4. Por que a professora mandou: 6 alunos (8%) 

Quanto à ajuda para aprender inglês: 

94% reconhecem que o AVA ajudou no aprendizado de inglês, pois “tem bastante conteúdo”(32%), é 

“interessante e divertido” (26%) e a navegação é “toda em inglês” (13%).  

  

1. O que você achou da sua participação na rede ‘aparecidanet’ durante este ano? 
(   ) acho que participei bastante  
(   ) participei, mas poderia ter participado mais. Como?  
(   ) nunca participei. Por quê?  
 

2. Você usou algum material da rede para estudar? Qual/Quais 
3. O que você mais gostou na rede?  
4. Por que você se cadastrou na rede? 
5. Você acha que a rede ajudou os alunos a aprenderem mais inglês? Por quê? 
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Anexo 21 – Consulta sobre expectativas para o AVA em 2013 

(realizada com 53 alunos de 3 turmas do 9º ano) 

 

SURVEY 2013 – NOSSA ‘NETWORK’ PARA APRENDIZAGEM DE INGLÊS 

 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS: 

Metade dos alunos quer que a rede ofereça recursos para aprender inglês de maneira diversificada e 

divertida. Outra metade quer  ter acesso a atividades que os ajudem no rendimento do colégio. 

Cerca de ¼ deles acha que as atividades de socialização são mais importantes que os recursos 

pedagógicos e um pouco mais que 10% dos alunos gostaria de ter atividades de compartilhamento 

de ideias ou trabalhos na rede.  

Os alunos sugeriram que o ambiente tivesse: 

 Jogos (13 alunos) 

 Músicas (10 alunos) 

 Textos com questões (9 alunos) 

 Vídeos e seriados (8 alunos) 

 Exercícios de revisão (7 alunos) 

 Conversar no Chat ( 5 alunos) 

Como a rede pode ajudar? 
• a professora podia tirar dúvidas pelo chat (12 alunos) 
• A rede já ajuda ( 7 alunos) 
• Vídeo- aulas (4 alunos) 
 

Como você pode ajudar outros alunos a melhorar seu aprendizado através da nossa rede?  

• Participando dos fóruns (9 alunos) 
• Falando inglês no chat (5 alunos) 
• Postando coisas interessantes na rede ( 3 alunos) 
• Sugerindo jogos, músicas e sites que tenham a ver com a matéria (3 alunos) 

PARTE 1: O que você gostaria de encontrar na nossa rede ‘aparecidanet’ neste ano? Numere os 
itens abaixo de acordo com sua preferência.  
(    ) recursos para ajudar os alunos a melhorar  seu rendimento no colégio. Que tipo de recurso 

você sugere?  

(    )  recursos para aprender inglês de maneira divertida/diversificada. Que tipo de recurso você 

sugere? 

 (   ) atividades de socialização na rede para os alunos ‘usarem’ inglês. Que tipo de atividades você 

sugere? 

 (   ) atividades de compartilhamento de ideias / trabalhos na rede. Que tipo de atividades você 

sugere? 

 

PARTE 2: Dê sua opinião: 

1. Como a rede pode ajudar os alunos? 

2. Como você pode ajudar outros alunos a melhorar seu aprendizado de inglês através da 

nossa rede? Que tipo de contribuição você acha que pode dar à rede?  
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ANEXO 22 – Questionário para avaliação de todo o  projeto no final de 2013 

(questionário  aplicado a 39 alunos do 9º ano e 16 da 1ª série do ensino médio que tinham se 

cadastrado no AVA – todos os níveis de engajamento) 
 

 

 

Conclusão : 55 ALUNOS 

1) Comparação da participação:  
28% dos alunos do 9º ano aumentaram sua participação em relação ao ano anterior e 20% nunca participou 
50% dos alunos da 1ª série participou  mais nos anos anteriores  e 18% nunca participou 
 

2)  Atividades mais frequentes no ano: 
 

Atividades mais frequentes em 2013 

9º ano 1ª série 

postar seus trabalhos 
preparar p/ a  prova 
participar dos fóruns 
acessar recursos externos  
socializar com os colegas 

postar os trabalhos/redações   
preparar p/ a  prova  
acessar outros recursos para aprender inglês  
postar vídeos/fotos  
participar dos fóruns  e socializar 

 
3)   Diferença entre aulas presenciais e o AVA: 

 

REDE APARECIDANET X AULAS PRESENCIAIS 

9º ano 1ª série 

há mais variedade na rede há mais variedade/interatividade na rede  

 as atividades do site são uma complementação/apoio as 
aulas  

na rede podem fazer as atividades com 
mais calma 

as atividades são individualizadas/ feitas com calma na rede 

 as aulas são mais dinâmicas e   aprendemos mais 

contato com a professora é melhor 
para aprender 

contato com a professora para explicar a matéria / nos ajudar 

 

4) Possíveis mudanças: 

1. Como você avalia a sua participação / uso da rede ‘aparecidanet’ durante os três anos em 
que você foi aluno da Profa Aparecida? Você acessou mais neste ano ou nos anos anteriores? O 
tipo de atividade que você fez na rede foi diferente de um ano para o outro?  
 
2. Como você usou a rede ‘aparecidanet’ no ano de 2013? Numere de acordo com o que usou 
mais frequentemente. Ex: 1= MAIS USADO. Escreva do lado a razão das opções mais frequentes. 

(   ) para acessar o conteúdo e me preparar p/ a  prova  
(   ) para acessar outros recursos para aprender inglês  
(   ) para  postar os trabalhos/redações        
(   ) para participar dos fóruns  
(   ) para postar vídeos/fotos  
(   ) para socializar (fazer amigos, ver o que os amigos postavam)  

 
3. Na sua opinião, qual é a principal diferença entre as aulas de inglês na escola e as atividades 
na rede ‘aparecidanet’?  
 
4. Você acha que o fato de a professora ter criado a rede virtual mudou alguma coisa no seu 
modo de aprender inglês ou na matéria no colégio?  
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Houve mudança no seu modo de aprender inglês no  colégio? 

9º ano 1ª série 

SIM= 61% 
No ambiente virtual há maneiras mais 
divertidas/dinâmicas de aprender 

 SIM:  43% 
- aprendi a fazer trabalhos na internet = 3 
- conheci outros modos de estudo = 2 

 
TABULAÇAO – 39 respondentes do 9º ano  

 
1) Avaliação da participação em 2012 e 2013: 

 Participei igualmente nos dois anos = 5 (12%) 

 Participei mais em 2012 = 9 (23%) 

 Participei mais em 2013 = 11 (28%) 

 Não participei muito = 6 (15%) 

 Nunca participei: 8 (20%) 
 
2) Uso da rede em 2013: (marcados como opções  n. 1 e n.2) 

 para  postar os trabalhos/redações = 30       

 para acessar o conteúdo e me preparar p/ a  prova = 18 

 para participar dos fóruns = 7 

 para acessar outros recursos para aprender inglês = 5 

 para socializar (fazer amigos, ver o que os amigos postavam) = 3 

 para postar vídeos/fotos = 1 

CONCLUSÃO: 77% usou a rede para postar seus trabalhos. 46% para acessar o conteúdo e se preparar para as 

avaliações; 17% acessou para participar de fóruns;  12% para acessar recursos externos e 7% para socialização  
 
3) diferença entre as aulas de inglês na escola e as atividades na rede: 
25% acha que há mais variedade na rede do que nas aulas. 26% acha que o contato com a professora é melhor 
para aprender e 15% acha que na rede podem fazer as atividades com mais calma 
 
4) Houve mudança no seu modo de aprender inglês ou na matéria do colégio? 

SIM: 24 = 61% 
1. Ampliei meu aprendizado (tivemos um aprendizado a mais): 8 
2. No ambiente virtual há maneiras mais divertidas/dinâmicas de aprender: 3 
3. Ajudou na escola: 3 
4. Mudou a forma como eu via a matéria: 1 
5. Fiquei mais interessado na matéria: 1 
6. Mostra que a professora se preocupa com os alunos: 1 

NÃO: 13 = 33%  

 eu não gosto do ambiente virtual: 2 alunos 

 O ambiente é muito complexo: 1 

 Não preciso do ambiente virtual para aprender: 1 
Ficou mais difícil: 1 aluno 

NÃO RESPONDEU: 2 = 5% 

 

TABULAÇAO – 18 respondentes da 1ª série 

1. avaliação da participação em 2012-13:  

 Participei igualmente nos 3 anos = 3 

 Participei mais em 2013 = 2 

 Participei mais nos anos anteriores = 10 (55%) 

 Nunca participei= 3 (18%) 
 
O tipo de atividade que você fez na rede foi diferente de um ano para o outro? 
SIM: 4              NÃO : 4             UM POUCO: 1 
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2. Como você usou a rede ‘aparecidanet’ no ano de 2013?  

 para  postar os trabalhos/redações  = 12 (75%) 

 para acessar o conteúdo e me preparar p/ a  prova = 7 (43%) 

 para acessar outros recursos para aprender inglês =4 (25%) 

 para postar vídeos/fotos = 4 (25%) 

 para participar dos fóruns =1 

 para socializar (fazer amigos, ver o que os amigos postavam) =1 
 
 
3. qual é a principal diferença entre as aulas de inglês na escola e as atividades na rede ‘aparecidanet’? 
 

1101 

AULAS PRESENCIAIS – pontos positivos REDE APARECIDANET – pontos positivos 

as aulas são mais dinâmicas e   aprendemos 
mais = 4 (25%) 

há mais variedade/interatividade na rede = 5 (31%) 

contato com a professora para explicar a 
matéria / nos ajudar = 1 

as atividades do site são uma complementação/apoio as 
aulas = 2 

 as atividades são individualizadas/ feitas com calma = 2 

31% acha que há mais variedade na rede; 25% acha que as aulas são mais dinâmicas e eles aprendem 
mais 

 
 
4. Você acha que o fato de a professora ter criado a rede virtual mudou alguma coisa no seu modo de aprender 
inglês no colégio? 
 
NÃO:    9= 50%              SIM:   9 = 50% 
 
- aprendi a fazer trabalhos na internet = 3 
- conheci outros modos de estudo = 2 
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Anexo 23 – Orientações para o Projeto Show your Talents (9º ano e 1ª série) novembro 

2013 

PROJETO SHOW YOUR TALENTS!     Profa Aparecida 3ª certificação (2,0) 

 

O projeto “Show your talents” visa oferecer aos alunos a oportunidade de mostrar suas habilidades. 
Escolha um dos projetos abaixo de acordo com seu talento ou sua disposição para tentar fazer algo 
diferente. Se tiver outra ideia, converse com a professora. 
 

1. PROJETO ‘SINGING IN ENGLISH’ 
Habilidade: musical (playing instruments, singing) 
Modalidade de entrega: video-clip para postar na nossa rede virtual ou apresentação ao vivo  
Número de integrantes: até 4 componentes 
Instruções: apresentar um clipe de uma música em inglês cuja letra contenha tópicos gramaticais 
estudados ou que trate de um dos assuntos abordados nas aulas. No caso de video-clip, a letra da 
música deve aparecer como legenda e este deve ser postado na nossa rede virtual. No caso de 
apresentação, a letra da música deve ser copiada e entregue aos alunos da turma.  
Temas: adolescence; dating; technology; peer pressure; environment 

 
2. PROJETO ‘ACTING IN ENGLISH’ 
Habilidade: performance teatral (drama) 
Modalidade de entrega: vídeo-peça para postar na nossa rede virtual ou apresentação ao viv 
Número de integrantes: até 4 componentes 
Instruções: criar uma peça de teatro sobre uma situação em que sejam utilizados os 
conteúdos/assuntos abordados nas aulas.  
Temas: adolescence; dating; technology; peer pressure; environment 
Sugestões de script:  

a) diálogo entre mãe/pai e filho(a) sobre organização do quarto ou tarefas domésticas (unit 8) 
b) um adolescente sofrendo pressão dos ‘amigos’ para fazer algo que não quer 
c) uma situação de bullying 

 

3. PROJETO ‘HELPING OTHERS TO LEARN ENGLISH’ 
Habilidade: recursos computacionais e conhecimentos linguísticos/culturais (language) 
Modalidade de entrega: postagem do link na nossa rede virtual para que outros alunos acessem e se 
preparem para as avaliações finais 
Número de integrantes: 2 ou 3 componentes 
Instruções: criar um ‘quiz’  sobre um tópico gramatical/ lexical ou assunto estudado nas aulas  
Recursos: ferramentas de criação como QUIZ REVOLUTION (http://www.quizrevolution.com/, BLUBBR 
(www.blubbr.tv ), cruzadinhas (ECLIPSE) ou outras. 
Sugestões de temas: geography; animals; environment; adolescence; dating; gadgets 
Sugestões de tópicos gramaticais: phrasal verbs; presente perfect; passive voice 
 

4. PROJETO ‘READING & WRITING IN ENGLISH’ 
Habilidade: leitura e escrita em inglês (Reading & Writing) 
Modalidade de entrega: postagem no seu blog na nossa rede virtual para que outros alunos leiam ou 
entrega para a professora em papel 
Número de integrantes: individual 
Instruções: ler um livro em inglês e fazer um “Book Report,’ conforme o modelo fornecido pela 
professora 
Prazo final para entrega dos rascunhos: 30/9/2013 
Prazo final para postagem na rede aparecidanet: 30/10/2013 
Dia da apresentação: 4/11 

http://www.quizrevolution.com/
http://www.blubbr.tv/
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Anexo 24  - AVALIAÇÃO DO TRABALHO “Show your talents”   
Questionário aplicado a 84 alunos em dezembro de 2013 (10 da 1ª série e 74 do 9º ano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
74 alunos respondentes de 4 turmas de 9º ano e 10 alunos da 1ª série 
 

1. Que tipo de trabalho você escolheu fazer: 
criação de vídeo (clipe de música, peça, palestra, etc):  47 
criação de quiz online (Blubbr, Quiz Revolution, cruzadinha, etc): 26 

apresentação ‘ao vivo’: 10 
Book/Game review: 1 
 
CONCLUSÃO: 55%  escolheu criar vídeos, 30% escolheu os quizzes e  11% escolheu se apresentar ao vivo 
 

2. Por que você escolheu fazer esse tipo de trabalho? 
Era mais divertido: 33 
Tenho mais habilidade nessa área: 17 
Era mais fácil: 13 
Queria fazer algo diferente/criativo: 10 
O trabalho tem mais relação com o aprendizado: 8 
Para aprender coisas novas: 2 
Interagir com a turma:1 
Valia ponto: 1 
Queria ajudar os colegas (quiz): 1 
 
CONCLUSÃO: 39% escolheu o tipo de trabalho porque era mais divertido; 20% porque tinha mais habilidade 
e 15% porque era mais fácil 
 

3. Você teve alguma dificuldade grande para fazer o trabalho? Qual? 
NAÕ: 42 
MAIS OU MENOS: 5 
SIM:  34 
 
CONCLUSÃO: 50% dos alunos não teve dificuldade para fazer o trabalho. A outra metade relatou que as 
principais dificuldades foram: Dificuldades técnicas (editar, postar, gravar, inserir a legenda): 17 alunos 
(40%); dificuldades na organização do trabalho em grupo: 15 alunos (35%); dificuldades linguísticas 
(pronúncia): 10 (23%) e  dificuldades pessoais (vergonha, inabilidade): 3 alunos (7%) 
 

4. Você acha que aprendeu alguma coisa com esse tipo de trabalho? 
NÃO: 16  (20%) 
SIM: 52 (61%) 
Aprender melhor a matéria: 14 

1. Que tipo de trabalho você escolheu fazer: 
(   ) criação de vídeo (clipe de música, peça, etc) 
(   ) apresentação ‘ao vivo’ 
(    ) criação de quiz online (Blubbr, Quiz Revolution, cruzadinha, etc) 
(    ) Book Report / Game Review 
(    ) outros: _______________________________________________________________ 
 

2. Por que você escolheu fazer esse tipo de trabalho?  
3. Você teve alguma dificuldade grande para fazer o trabalho? Qual? 
4. Você acha que aprendeu alguma coisa com esse tipo de trabalho? O quê?  
5. Você gostou de fazer esse trabalho? Por quê?  
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Aprendi a falar algumas coisas em inglês (pronúncia): 12 
Ampliei meu vocabulário: 10 
Aprendi a trabalhar em grupo: 10 
Aprendi a editar vídeos e a dirigir um filme: 4 
Aprendi a letra da música: 3 
Aprendi a mexer com programas na internet: 3 
Criatividade para criar perguntas: 2 
 
CONCLUSÃO: 52 alunos (61%)  reconheceu que aprendeu alguma coisa com o trabalho, como: 
Aprendizado relacionado com a língua: 40 alunos (77%) 
Aprendizado “técnico”: 10 alunos (20%) 
Aprendizado relacionado a trabalhar em grupo: 8 alunos (15%) 
 

5. Você gostou de fazer esse trabalho? 
NÃO: 5 (5%) Por quê? deu muito trabalho;  o grupo não se entendeu;  o trabalho não ficou bom 
MAIS OU MENOS: 3 Por quê? - dificuldades com o grupo;  vergonha 
SIM: 76 (90%) Por quê? 
- foi divertido: 34 
- foi diferente dos outros trabalhos/criativo: 16 
- pude revisar a matéria/ aprender vocabulário e pronúncia: 8 
- fiquei feliz com o resultado: 7 
- pudemos mostrar nossos talentos e ver o talento dos colegas: 6 
- pudemos trabalhar com aquilo que gostamos: 5 
- foi fácil: 3 
- pude ajudar os colegas: 3 
- cada um aprende a sua maneira: 2 
 
CONCLUSÃO: 90% dos alunos gostaram do trabalho. As principais razões foram: ter sido divertido (45%); ter 
sido diferente e criativo (21%) e ter aprendido mais “inglês” (10%) 
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Anexo 25  - Depoimentos de alguns alunos 
 

 

Depoimento 1:  resposta de um aluno sobre se gostaria de ter um parceiro de estudos durante as 

aulas 

 
 

 

Depoimento 2: resposta de um aluno sobre se gostaria de ter um parceiro de estudos durante as 

aulas 

 
 

 

 

Depoimento 3: resposta de um aluno sobre as aulas de inglês na escola 

 
 

 

Depoimento 4: resposta do mesmo aluno em relação às suas expectativas para 2012: 

 

Depoimento 5: resposta de um aluno sobre suas expectativas em relação ao ano letivo de 2012: 
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Depoimento 6: resposta ao questionário no final de 2013 
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Depoimento 7: avaliação das minhas aulas realizada por uma aluna no final de 2013 

 
 

 

 

Depoimento 8: respostas ao questionário final de 2013 

 

 

Depoimento 9: respostas ao questionário final de 2013 
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Depoimento 10: explicação de uma aluna engajada no AVA porque escolheu continuar 

estudando inglês no ensino médio 

 

 

Depoimento 11: Respostas de um aluno ao questionário de 2014 (anexo 26) 

 

Depoimento 12: explicação do mesmo aluno sobre suas opiniões sem relação ao ensino e 

aprendizagem de inglês (anexo 26) 

 

 

 

 

 

 

 


