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RESUMO 

 

 

Este estudo objetiva compreender o desenvolvimento da atividade em si bem como 

caracterizar os diferentes elementos que compõem uma atividade educacional (sujeitos, 

objeto, ferramentas, regras, comunidade e divisão de trabalho). Além disso, pretende-se 

discutir e exemplificar os Princípios Básicos da atividade no ensino de língua mediado por 

vídeos. Com esse propósito, a pesquisa utiliza o arcabouço geral da Teoria da Atividade de 

Vygotsky e seus seguidores. Adotando essa perspectiva, procura-se investigar as ações dos 

estudantes inseridos na atividade “Produzir e Apresentar um pôster sobre uma atração 

turística”. Na análise, procura-se observar o engajamento dos aprendizes, seus prováveis 

motivos e objetivos, além dos resultados que evidenciam mudanças de comportamento no 

processo de ensino aprendizagem da língua inglesa. Além disso, discutir se tarefas mediadas 

por vídeos podem levar os estudantes a atuarem na atividade de forma mais engajada e 

divertida, por conseguinte, alcançarem seus objetivos. Procura-se também observar se aluno 

consciente do objeto final da atividade tende a atuar de forma mais eficaz na atividade e se ele 

tem consciência da importância de suas ações na atividade. Por fim, procura-se investigar 

necessidades e ou desejos dos aprendizes, pois, possivelmente, para mudar as atitudes dos 

alunos, será necessário desenvolver tarefas pedagógicas que se relacionem com suas 

satisfações. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa exploratória porque trata 

de um processo investigativo que se preocupa em analisar, interpretar e descrever a 

complexidade do comportamento humano. Como a pesquisa analisa um problema situado no 

momento atual e não apresenta preocupação de descobrir uma verdade universal e 

generalizável, seu método é o estudo de caso. Com o resultado dessa pesquisa, pretende-se 

orientar o trabalho do professor e fornecer subsídios para uma melhor compreensão do 

contexto que envolve um sistema de atividade em uma escola pública no Estado do Rio de 

Janeiro. Sugere-se o uso mais frequente de vídeos que atendam as necessidades do aprendiz 

nas escolas em geral. No entanto, outras ferramentas poderão ser selecionadas e outras tarefas 

poderão ser projetadas; entretanto, o foco deverá ser nas necessidades principais dos 

aprendizes, que poderão sugerir a aplicação de outras ferramentas inovadoras. 

 

 Palavras-chave: Teoria da Atividade. Vídeos. Motivo. Engajamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to understand the development of the activity itself as well characterizing the 

different elements that constitute an educational activity (subject, object, tools, rules, 

community and division of labor). In addition, we intend to discuss and illustrate the Basic 

Principles of activity in the language teaching mediated by videos. For this purpose, the 

research uses the general framework of Activity Theory of Vygotsky and his followers. 

Adopting this perspective, we seek to investigate the actions of students entered in the activity 

“To produce and to show a poster about a landscape”. In the analysis, we seek to observe the 

engagement of the learners, their probable motives and objectives, and the results that show 

changing of behavior in the teaching and learning process of English. Also we intend to 

discuss whether tasks mediated by videos can lead them to act in the activity in a more fun 

and engaged way, consequently, they can achieve their goals.  Moreover, to observe if 

conscious student of the activity’s final object tends to act more effectively in the activity and 

whether he is aware of the importance of his actions in the activity. Finally, we seek to 

investigate needs and wishes of learners because, possibly, in order to change the students’ 

attitudes, it will be necessary to develop pedagogical tasks that relate to their satisfaction. The 

study is characterized as an exploratory qualitative research because it is an investigative 

process that concerns to analyze, interpret and describe the human complexity. As the 

research analyzes a problem situated in a present moment and has no concern to discover an 

universal and generalizable truth, its method is the case study. With the result of this research, 

the intention of this paper is to guide the teacher’s work and to provide subsidies for a better 

comprehension of the context that involves an activity system in a public school of the Rio de 

Janeiro state. It suggests the more frequent use of videos that meet the learner needs in the 

schools in general. However, other tools can be selected and other tasks may be designed 

focusing in the learners’ main needs, which can also suggest the application of other 

innovative tools. 

 

Keywords: Activity Theory. Videos. Motive. Engagement. 
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CAPITULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

 

A falta de interesse pelas tarefas escolares entre os alunos nas escolas públicas vem 

sendo alvo de preocupação de professores, gestores e pesquisadores. Questiona-se como, 

realmente, os professores estão atuando na sala de aula e quais tarefas podem ser 

desenvolvidas para incentivar a participação dos estudantes.  

Além do desinteresse nas tarefas, um fato que chama atenção são os resultados 

negativos que são apresentados a partir de testes como o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), Prova Brasil e outras avaliações externas. Os dados mostram que 

alunos de escolas públicas não conseguem alcançar metas mínimas de aprendizagem
1
. Com 

relação ao aprendizado de línguas estrangeiras, observa-se que muitos estudantes mostram-se 

indiferentes ao processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. O resultado negativo na 

aprendizagem ocorre não apenas nas disciplinas básicas como Matemática e Português, mas 

também nas aulas de língua estrangeira. 

O interesse para a presente pesquisa adveio de minha experiência como professora de 

língua inglesa em sala de aula, em escolas públicas estaduais. Observo que os alunos, em 

geral, mostram-se desinteressados, pois atuam de forma indisciplinada e indiferente ao passo 

que muitos professores reagem com desânimo ao verificarem resultados de aprendizagem não 

positivos.  Dörnyei (2005) afirma que a motivação
2
 tem grande importância na aprendizagem 

de línguas, pois, além de proporcionar o ímpeto inicial para se estudar uma língua, ela 

direciona as forças que sustentam o longo processo de aprender.  

                                                             
1
 O município de Niterói, por exemplo, em 2009, atingiu o índice 3.0, que está abaixo da meta em 12%. Os 

últimos resultados do IDEB podem ser conferidos por meio do link: 
 
http://www.portalideb.com.br/#{%22municipio_id%22:%223303302%22,%22serie%22:%228%22,%22rede%22
:%22estadual%22} 
 
22 O conceito “motivação” será elaborado na seção 2.2. 



 
 

Uma das reflexões dessa pesquisa vem levantar o que pode ser feito para mudar o 

cenário de apatia dos estudantes das escolas públicas. Acreditamos que para se obter êxito na 

construção de significados no ensino de língua estrangeira é importante maior envolvimento 

emocional, físico e intelectual do aprendiz. Entendemos que a escola é hoje um espaço 

voltado para a inclusão de alunos. Sendo assim, estudar questões para solucionar a falta de 

interesse e o pouco engajamento dos aprendizes nas atividades em sala de aula torna-se 

fundamental. Objetivamos refletir sobre tarefas propostas no contexto da sala de aula de LE, 

que possam levar os alunos à interação e ao engajamento.  

Este estudo propõe a Teoria da Atividade (TA), fundada por Vygotsky e seus 

seguidores, para o estudo dos contextos de ensino e aprendizagem de línguas mediados por 

vídeos. Nosso objeto de estudo é compreender, baseado nos pressupostos da TA, o 

desenvolvimento da atividade em si bem como caracterizar os diferentes elementos que 

compõem uma atividade educacional (sujeitos, objeto, ferramentas, regras, comunidade e 

divisão de trabalho). Além disso, pretendemos discutir e exemplificar os Princípios Básicos 

da atividade no ensino de língua mediado por vídeos. 

Com esse embasamento teórico, procuramos investigar as ações dos estudantes 

inseridos na atividade “Produzir e Apresentar um pôster sobre uma atração turística”. Na 

análise, observamos o interesse do aprendiz, seus prováveis motivos e objetivos, além dos 

resultados que evidenciam mudanças de atitudes dos aprendizes no processo de ensino 

aprendizagem da língua inglesa. 

O desenvolvimento da aprendizagem do aluno ocorre a partir da interação e mediação 

de ferramentas. De acordo com Lantolf (2000, p. 1) “o conceito fundamental da teoria sócio-

cultural é que a mente humana é mediada”
3
.  Ele declara que, segundo a teoria, a mediação 

ocorre por meio de ferramentas e os homens mudam essas ferramentas de acordo com suas 

necessidades. Por isso, preferimos apresentar vídeos atuais que atendessem aos interesses dos 

aprendizes. 

Nardi (1998, p. 33) afirma que “a consciência é social”. Ela chama atenção para os 

pressupostos da TA e ressalta: “sua mente não pertence estritamente a você; ela não está 

realmente localizada sob seu crânio; mais propriamente, ela funciona somente sob a condição 

de você estar em uma matriz social, na qual ela pode encontrar expressão”
4
. Compreende-se, 

                                                             
3
 “The most fundamental concept of sociocultural theory is that the human mind is mediated”. (LANTOLF, 

2000, p. 1). 
4 “Your ‘mind’ does not belong strictly to you; it is not really located under your skull; rather it functions only so 
long as you are in a social matrix in which it can find expression.” (Nardi, 1998, p. 33) 



 
 

então, que a construção do conhecimento do aluno vai depender da interferência de pessoas e 

artefatos que agem fazendo a mediação do aprendiz com o conteúdo a ser adquirido. 

Portanto, nossa primeira pergunta de pesquisa está diretamente relacionada com o 

modelo triangular de Vygotsky (1978): sujeito, objeto e artefato mediador. A questão é: 

tarefas mediadas por vídeos podem despertar o interesse dos aprendizes e levá-los a atuarem 

na atividade de forma mais engajada e divertida, por conseguinte, atuarem em direção ao 

objeto? Segundo Lantolf (2000, p. 8), atividade não é apenas fazer algo, é fazer alguma coisa 

que seja motivada por uma necessidade, seja ela biológica, como a necessidade de se 

alimentar, ou culturalmente construída como a necessidade de aprender a ler e escrever. 

O ser humano tem muitas necessidades e é a busca da realização dessas necessidades 

que o motiva a tomar uma direção. Compreendendo que o motivo é o que impulsiona o 

sujeito na atividade, apresentamos a segunda pergunta de pesquisa: quais são as necessidades 

e ou desejos dos aprendizes ao atuarem na atividade? Alguns alunos argumentam que 

aprender língua inglesa é difícil e muitos demonstram ter dificuldade em aprender outras 

disciplinas como Português e Matemática. É possível que a inércia do aluno se deva ao fato de 

ele não estar apreendendo o conteúdo da disciplina. Compreendemos que a necessidade 

prioritária de um aprendiz de uma língua estrangeira seria justamente a aprendizagem dessa 

língua. Lantolf (2000) afirma que necessidades tornam-se motivos quando elas tornam-se 

direcionadas a um objeto específico. Assim, aprender Inglês não se torna um motivo para a 

atividade até que as pessoas decidam aprender a língua estrangeira.  

Já nossa terceira pergunta de pesquisa está relacionada com o sujeito, o objeto e o 

resultado esperado da atividade, elemento que foi incluído por Engstrom (1999) na tríade 

apresentada por Vygotsky. A questão é: alunos conscientes do objeto da atividade apresentam 

melhores resultados na atividade? Presumíamos que quanto mais os alunos compreendessem 

as relações que se estabeleciam entre suas ações e o objeto da atividade, melhor seria o 

resultado da atividade. Leffa (2005, p. 4) afirma que o objetivo envolve o resultado final da 

atividade, que, inicialmente, precisa ser mostrado ao aluno.  Se o estudante vai aprender a 

tocar uma peça musical, por exemplo, ele precisa antes ouvir a música, principalmente se não 

a conhece. Será vendo e observando o artista tocando o instrumento que o aluno inicia o 

processo de sua aprendizagem. Portanto, a incapacidade de perceber o objetivo de uma 

atividade leva o aluno à alienação, já que o aluno não consegue ver relação entre o que ele 

está fazendo em um determinado momento e o resultado final pretendido. Leffa (ibid., p. 5) 

mostra que “a motivação e persistência do aluno em conseguir o objetivo desejado podem ser 

dois elementos cruciais para o sucesso de sua aprendizagem”. 



 
 

A quarta e última pergunta de pesquisa relaciona-se com o primeiro princípio básico 

da TA descrito por Nardi (1998), que é a estrutura hierarquia da atividade. Segundo Leontiev 

(1981), a atividade pode ser compreendida em ações e operações, ou seja, o sujeito atua na 

atividade por meio de ações e as ações podem se tornar rotineiras e inconscientes com a 

prática tornando-se operações. Destacam-se na pergunta três elementos da atividade: sujeito, 

comunidade e divisão de trabalho. A pergunta é: o estudante tem consciência da importância 

de suas ações e das ações de seus colegas na atividade? De acordo com a TA, uma atividade é 

um conjunto de ações, cada qual orientada a um objetivo, que são mobilizadas para se 

alcançar um determinado objeto, que poderá ser transformado ou não em um resultado. Logo, 

se um participante desistisse de sua ação, o resultado da atividade poderia ser diferente 

daquele idealizado.  

Por fim, com o resultado dessa pesquisa, pretendemos orientar o trabalho do professor, 

fornecendo subsídios, que contribuem no incremento do interesse dos alunos de escolas 

públicas nas tarefas e na melhoria de suas aprendizagens. Pretendemos também fornecer 

subsídios para uma melhor compreensão do contexto que envolve um sistema de atividade em 

uma escola pública no Estado do Rio de Janeiro.  

 Para o relato do presente estudo, no próximo capítulo, apresentamos os pressupostos 

teóricos, que embasaram a pesquisa: a Teoria da Atividade e Motivação. Em seguida, 

apresentamos o terceiro capítulo destinado à metodologia de pesquisa, no qual abordamos o 

paradigma de pesquisa adotado e o contexto da pesquisa.  Já o quarto capítulo destina-se à 

análise e discussão dos dados e instrumentos. Por fim, o último capítulo trata da conclusão 

deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 2 - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

 Este capítulo tem por objetivo contextualizar teoricamente a pesquisa. Na primeira 

seção, abordaremos a TA, desenvolvida a partir de Vygotsky (1978, 1981) e seus seguidores, 

destacando as suas três gerações: a primeira iniciada por Vygotsky, a segunda representada 

por Leontiev (1978, 2009) e a terceira desenvolvida por Engeström (1987, 2001). Em 

continuidade, apresentaremos os cinco principais princípios da TA, , segundo a perspectiva 

dos teóricos da segunda geração (Nardi, 1996).  Destacaremos também os cinco princípios da 

TA, apresentados por Engeström, que nos auxiliam na compreensão do atual estado da TA.  

Em seguida, apresentaremos o conceito de Motivação segundo algumas perspectivas e 

segundo os preceitos da TA. Apresentaremos as definições dos termos orientação integrativa e 

orientação instrucional, a partir de uma breve apresentação da Teoria da Motivação de 

Gardner além das definições dos termos motivação intrínseca e motivação extrínseca, 

oriundos da Teoria da Autodeterminação de Deci e Ryan. Focaremos também o conceito de 

motivo apresentado pela TA. 

 

 

2.1 TEORIA DA ATIVIDADE 

 

 

As ações dos aprendizes serão analisadas, a partir dos preceitos da TA. A Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural de Vygotsky tenta explicar o desenvolvimento do 

indivíduo a partir de seu relacionamento social. Segundo a TA, o comportamento humano 

resulta da integração das formas de mediação, social e culturalmente construídas na atividade 

humana.  

De acordo com Jonassen e Rohrer-Murphy (1999), a “TA não é uma metodologia. 

Pelo contrário, é uma estrutura filosófica para o estudo de diferentes formas de práxis humana 

como processos desenvolvimentais, tanto em nível individual quanto social interligados ao 

mesmo tempo”
5
. A TA é um sistema conceitual útil, que possibilita compreender o trabalho e 

a práxis humana de uma forma mais completa, global, dentro de um contexto. Os autores 

apresentam a TA como uma lente sociocultural e sócio-histórica, pela qual nós podemos 

analisar mais formas da atividade humana. A teoria foca na interação da atividade humana e 

                                                             
5 “Activity theory is not a methodology. Rather it is a philosophical framework for studying different forms of 
human praxis as developmental processes, both individual and social levels interlinked at the same time”.  
(JONASSEN & ROHRER-MURPHY, 1999, p. 2)  



 
 

na consciência dentro de seus contextos ambientais. Portanto, atividade não pode ser 

analisada fora do contexto no qual ela ocorre. 

 Na TA, a unidade de análise é a atividade, que é direcionada a um objeto que motiva a 

atividade, dando a ela uma direção específica. Os componentes de qualquer atividade são 

organizados em um sistema e a produção da atividade envolve um sujeito, um objeto da 

atividade, as ferramentas que serão usadas na atividade e, por fim, as ações e operações que 

afetam um resultado. Dessa forma, atividades são compostas por ações direcionadas por 

objetivos, que devem ser empreendidas para atuarem em direção a um objeto. Elas são 

conscientes e devem estar comprometidas para alcançar o mesmo objeto. Já as operações não 

têm seus próprios objetivos e oferecem um ajustamento de ações para as situações correntes. 

(Leontiev, 2009; Barab at al., 2004; Engeström, 2001; Lantolf, 2000; Jonassem e Murphy, 

1999).  

Em seguida, apresentaremos mais detalhes sobre a origem e desenvolvimento da TA. 

 

 

2.1.1 Histórico 

 

 

A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural foi iniciada por Lev Semeonovich 

Vygotsky (1978), na década de 20 e início dos anos 30 (Barab et al., 2004; Engeström, 2001; 

Lantolf, 2000). Posteriormente, a teoria foi desenvolvida por Alexei N. Leontiev (2009), um 

dos seguidores de Vygotsky.    

Embora relativamente nova para os pesquisadores ocidentais, essa teoria tem uma 

longa tradição como uma perspectiva teórica na União Soviética. Sua base para o 

desenvolvimento encontra-se na filosofia de Marx e Engels e na psicologia soviética cultural-

histórica de Lev Vygotsky, A. N. Leont’ev e A. R. Luria. Esse grupo postulou um novo 

modelo de ação mediada pelo artefato e orientada para o objeto, o que significa aceitar que a 

mente humana existe e se desenvolve porque há um contexto de interação significativa e 

determinada pelo social entre os indivíduos e seu ambiente material (Bannon, 1997). 

No entanto, durante as últimas décadas, a TA tem se tornado mais aceita nos Estados 

Unidos (Leontiev, 1974, 1981, 1989; Vygotsky, 1978, 1987) e suas ideias repercutiram, de 

forma positiva, despertando o interesse de muitos pesquisadores. Linguistas, por exemplo, 

que seguem essa linha entendem que a interação na língua alvo exerce um papel central na 

aprendizagem. 



 
 

A atividade irá envolver vários elementos integrados. Por conseguinte, ao analisarmos 

uma atividade, é necessário examinarmos não somente os tipos de ações com as quais os 

indivíduos se envolvem, como também quais são as pessoas envolvidas, quais são seus 

objetivos, qual é o motivo ou resultado da atividade e quais as regras e normas estabelecidas 

pela comunidade na qual a atividade é desenvolvida.  

Engeström (1987, 1999, 2001) identifica três gerações na TA. A primeira centra-se em 

Vygotsky (1978), que apresentou o conceito de mediação; segundo o teórico, a relação entre 

indivíduo e os objetos de um contexto é sempre mediada por ferramentas ou signos culturais. 

A segunda geração, representada pelos trabalhos de Leontiev (1978, 2009), foi além do foco 

no indivíduo e trouxe a noção de atividade coletiva. Ele desmembrou o conceito de atividade 

em ações e operações. Entretanto, Leontiev não expandiu o modelo de ação mediada de 

Vygotsky para um modelo de sistema de atividade coletiva. Essa expansão foi proposta por 

Engeström (1987, 1999, 2001), representante da terceira geração. Segundo Engeström, 

atualmente, a terceira geração está em busca de uma representação que consiste em uma rede 

de sistemas de atividades que interagem entre si. 

Nas próximas subseções, veremos, com mais detalhes, cada uma das três gerações da 

TA. 

 

 

2.1.1.1 A primeira geração 

 

 

A primeira geração da TA está centrada nos trabalhos de Lev Semeonovich Vygotsky, 

que apresentou o conceito de mediação. Vygotksy nasceu em 1896, na Rússia, e atuou em 

Moscow entre 1925 e 1934, ano em que faleceu. Seu conceito de mediação está cristalizado 

em seu famoso modelo triangular, no qual a conexão direta condicionada entre Estímulo (E) e 

Resposta (R) foi transcendida por um “ato mediado e complexo” (Engestrom, 1987, 1996, 

1997, 2001; Vygotsky, 1978). 

Vygotsky reconheceu o problema das investigações psicológicas, que limitavam 

pesquisas experimentais a estudos reducionistas em laboratórios separados dos contextos em 

que as pessoas vivem. Segundo sua perspectiva, a pesquisa tradicional conduzia a um 

princípio errôneo que acreditava que a cognição humana, comportamento do indivíduo e 

ambiente deveriam ser tratados como entidades separadas.  

 De acordo com Vygotsky, o ser humano nunca reage simplesmente de modo direto 

(ou meramente com reflexos inatos) ao ambiente, a um estímulo. A relação entre o agente 



 
 

humano e o objeto é mediada por meios culturais ou artefatos. Vygotsky formulou uma nova 

perspectiva unificada que faz referência à humanidade e ao seu ambiente (Barab et al., 2004; 

Cole, 1986). 

O modelo triangular de Vygotsky com os três elementos, comumente expressados 

como a tríade de sujeito, objeto e artefato mediador está ilustrado na figura 1. 

 

Figura 1: Modelo de mediação de Vygotsky e sua reformulação 

 

Fonte: Engeström (2001, p. 55) 

 

A inserção dos artefatos culturais nas ações humanas foi revolucionária já que, agora, 

a unidade de análise básica supera a separação entre o indivíduo cartesiano e a estrutura da 

sociedade intocável. O individuo não mais poderia ser entendido sem seu meio cultural e a 

sociedade não mais poderia ser compreendida sem as ações dos indivíduos, que utilizam e 

produzem artefatos. Segundo Engeström (2001, p. 55), “objetos se tornaram entidades 

culturais e a orientação da ação para o objeto tornou-se a chave para o entendimento da psique 

humana”
6
. 

Vygotsky compreende que a relação que se dá entre o homem e o mundo é uma 

relação mediada por elementos tais como instrumentos e signos. Por conseguinte, a utilização 

das ferramentas auxilia as atividades psíquicas, já que as ferramentas modificam a maneira 

como as pessoas interagem. Elas não só transformam a natureza e o comportamento externo 

dos sujeitos como também seu funcionamento mental. 

Segundo a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, o funcionamento mental 

humano é um processo mediado organizado por meio de artefatos, que incluem números, 

sistemas aritméticos, música, arte e, acima de tudo, a linguagem.  Entende-se que humanos 

utilizam artefatos culturais existentes e criam novos, que os permitem regular suas atividades. 

As ferramentas podem ser analisadas em duas categorias: materiais, como um martelo ou um 

lápis e psicológicas, como signos e símbolos (Barab et al., 2004; Lantolf, 2000). 

                                                             
6 “Objects became cultural entities and the object-orientedness of action became the key to understanding 
human psyche”.  (ENGESTRÖM, 2001, p. 55). 

 



 
 

Na tríade apresentada por Vygotsky, o sujeito refere-se ao indivíduo que atua na 

atividade. O objeto refere-se ao motivo pelo qual a atividade é direcionada. Os artefatos 

incluem signos, linguagens, símbolos e outros. O importante na análise dessa tríade é a 

indissociabilidade dos elementos. Desse modo, os indivíduos se engajam nas atividades com 

ferramentas em um ambiente em que se inserem outras pessoas. Por conseguinte, por meio da 

história, humanos têm construído e transformado as ferramentas, que influenciam suas 

transformações. Do mesmo modo, as ferramentas, inseridas nas interações sociais, têm 

provocado transformações nas pessoas, consequentemente, os indivíduos e seus ambientes, 

mutualmente, transformam um ao outro. Cada geração trabalha sua herança cultural para 

encontrar as necessidades de suas comunidades e indivíduos. Do mesmo modo, as linguagens 

são continuamente remodeladas por seus usuários para servir suas necessidades psicológicas e 

comunicativas. (Barab et al., 2004; Cole, 1996; Lantolf, 2000). 

A partir de uma visão sócio-cultural, aprendizagem é um processo mediado por 

ferramentas externas e internas. A linguagem, por exemplo, é a ferramenta central da 

aprendizagem, que pode ter outros modos semióticos de representação. Em seguida, faremos 

uma breve descrição sobre mediação e o processo de aprendizagem. 

 

 

 Mediação e Aprendizagem 

  

 

Nassajii e Swain (2000, p. 35) afirmam que o tema central da perspectiva sociocultural 

é o teor social do conhecimento, construído por meio de um processo de colaboração, 

interação e comunicação entre aprendizes nos ambientes sociais. A interação constitui o 

processo de aprendizagem, realizada por meio da linguagem que é de natureza social e não 

individual. 

A linguagem é a ferramenta central da aprendizagem e é vista como mediada 

socialmente; ou seja, a linguagem depende da interação face a face e de processos 

compartilhados. Van Lier (2004, p. 12) resume as três vias de mediação – através das 

ferramentas e artefatos, através da interação e através do uso de sinais. E, especificamente, na 

aprendizagem de segunda língua, mediação envolveria: (1) mediação por meio de outros na 

interação social, (2) mediação por meio do próprio aprendiz, com sua fala privada e (3) 

mediação por meio de artefatos, como tarefas e tecnologias. 

Para explicar o relacionamento mútuo histórico-cultural entre os indivíduos e o 

ambiente, Vygotsky (1978, 1987) propôs o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 



 
 

(ZDP) - Zone of Proximal Development. ZDP seria o lugar onde a aprendizagem ocorre 

produtivamente; ou seja, é a distância entre o que os indivíduos poderiam alcançar por conta 

própria e o que eles poderiam alcançar quando assistidos por outros (Lamy & Hampel, 2007; 

Egbert & Petie, 2005; Barab et al., 2004; Lantolf, 2000; Vygotsky, 1978, 1987). A primeira 

ideia de ZDP é que indivíduos aprendem por intermédio da interação social, que ocorre em 

um contexto histórico, imbuído com artefatos culturais.  

Vygotsky (1978, p. 57) destaca o fato de que a interação emerge por meio da “lei 

genética do desenvolvimento cultural”, que incorpora planos entre as mentes e dentro das 

mentes. Ele afirma que “toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas 

vezes: primeiro, no nível social e, mais tarde, no nível individual: o primeiro, entre pessoas 

(interpsicológico) e o segundo dentro da criança (intrapsicológico)”
7
.  

O plano entre mentes é um lugar onde a cognição compartilhada emerge por meio da 

interação entre dois ou mais indivíduos e o plano dentro da mente é um lugar onde essa 

cognição compartilhada é internalizada ou apropriada. Barab et al. (2004, p. 201) contrasta 

essa visão de aprendizagem a uma mera resposta para um estímulo externo. Isso mostra que 

aprendizagem é, inevitavelmente, um processo colaborativo com outros indivíduos em um 

ambiente sócio-cultural (Barab et al., 2004; Rogoff, 1990; Vygotsky, 1978).     

Também Holmes & Gardner (2006, p. 83) fazem referências a ZDP e afirmam que 

ZDP é a lacuna, ou seja, o espaço entre o que o estudante pode fazer no presente e o que está 

além desse nível. O processo de atravessar esse espaço ou alcançar o próximo estágio é 

bastante centrado no aluno, no qual ele tem que monitorar e regular sua própria atividade de 

aprendizagem. 

Apesar de suas contribuições, Vygotsky sofreu críticas. Segundo Barab (2004), a 

primeira crítica está relacionada à articulação do conceito de atividade, que nunca foi 

totalmente desenvolvido. Posteriormente, Leontiev, um de seus colegas, formulou esquemas 

mais elaborados de atividade e da relação entre atividade externa e interna. A outra crítica está 

relacionada com a ênfase exagerada que Vygotsky deu ao indivíduo ou indivíduos como 

unidade de análise. Posteriormente, Engeström percorreu um longo caminho para trazer de 

volta, para as formulações atuais da TA, a importância dos elementos histórico-culturais. 

A tríade de Vygotsky é ampliada por Engeström (1999), que avalia que este modelo de 

ação mediada não é capaz de explicar a natureza social e colaborativa das ações dos sujeitos, 

                                                             
7 “Every function in the child’s cultural development appears twice: first, on the social level, and later on the 
individual level; first, between people (intermental), and then inside the child (intramental)”. (VYGOTSKY, 1978, 
p. 57).  



 
 

já que seus resultados parecem muito limitados. Além disso, ele obscurece o motivo por trás 

das ações. Por conseguinte, Engeström (op. cit.) inclui, além do sujeito, do objeto e do 

artefato mediador, o resultado esperado da atividade, usando a seguinte representação do ato 

mediado:  

 

Figura 2: Modelo da teoria da atividade de primeira geração 

Meios mediacionais (ferramentas) 

 

 

 

 

 

                                       Sujeito                                        Objeto/motivo -> resultado (s) 

_____________________________________________________________________

Fonte: Daniels (2003, p. 114) 

 

Para Russel (2002), o motivo do sujeito está na transformação do objeto em um 

resultado com a ajuda de diversas ferramentas. O sujeito na TA se refere ao indivíduo (ou 

grupos de pessoas) engajado na atividade, que possui uma forma de agir direcionada a um 

objeto. O objeto se refere à “matéria prima” ou “espaço de problema” ao qual a atividade é 

direcionada; pode ser algo concreto ou abstrato (Costa, 2006; Fialho, 2005; Tavares, 2004; 

Engeström, 1999).  

A limitação da primeira geração foi o foco no indivíduo como unidade de análise. 

Entretanto, essa ideia sofreu modificações com o conceito de atividade coletiva, apresentado 

por Leontiev, representante da segunda geração. Na próxima subseção, apresentaremos mais 

dados sobre a transição da primeira para a segunda geração da TA. 

 

 

2.1.1.2 A segunda geração 

 

 

A segunda geração teve como contribuidores Leontiev (2009) e Engestrom (2001). 

Esses dois teóricos, ainda que em épocas diferentes, a partir dos pressupostos de Vygotsky 

(1978), observaram a atividade na perspectiva da comunidade social. Leontiev, por exemplo, 

desmembrou o conceito de atividade em ações e operações. Já Engeström, mostra que a noção 



 
 

de “atividade individual” deve ser substituída pela noção de atividade “de um indivíduo”, uma 

vez que apenas ações são individuais.  

Leontiev, em seu famoso exemplo da caça coletiva primitiva, explicou a diferença 

crucial entre a ação de um indivíduo e a atividade coletiva. No entanto, Leontiev não 

expandiu, graficamente, o modelo original de Vygotsky em um modelo de um sistema de 

atividade coletiva (Barab et al., 2004; Tavares, 2004; Daniels, 2003; Engeström, 2001). 

Engeström afirma que alguns trabalhos apoiados na TA enfatizam a questão da 

mediação na “relação sujeito-objeto”, não enfocando com merecido destaque os aspectos 

sociais e comunicativos da atividade. Por conseguinte, ele mostra que, nos trabalhos originais 

de Leontiev, não foi desenvolvido um modelo que integrasse esses aspectos. 

Segundo Barab et al. (2004, p. 203), Engeström propõe um diagrama que estende o de 

Vygotsky, dando ênfase à ideia de atividade coletiva. Esse modelo está descrito na figura 3. 

 

Figura 3: A estrutura de um sistema da atividade humana 

 

 

 

Fonte: Engeström (2001, p. 56) 

 

Essa figura apresenta o modelo da segunda geração da TA, onde os pontos são os 

elementos do sistema e as linhas suas interrelações. Ao sugerir o modelo acima, Engeström 

(2001) o apresenta como a menor e mais simples unidade de análise que ainda preserva a 

unidade essencial e a qualidade integral por trás da atividade humana. Segundo o teórico, será 

possível focalizar a análise em qualquer dos sub-triângulos do modelo, mas argumenta que a 

tarefa essencial é sempre considerar o todo sistêmico e qualquer redução na análise requer 

justificativa consciente para não se tornar distorção (Tavares, 2004; Engeström, 1987, 2001).  

Atividade, de acordo com Leontiev, é conceituada como: 



 
 

 

“Atividade não é meramente fazer algo, mas é fazer algo que é motivado por uma 

necessidade biológica, tal como fome ou uma necessidade culturalmente construída 
tal como a necessidade de ser alfabetizado em outra cultura. Necessidades tornam-se 

motivos, uma vez que elas se direcionam a um objeto específico”
8
. (LANTOLF, 

2000, p. 8). 

 

Leontiev (1978) mostra que a fome não é um motivo até que as pessoas decidam 

buscar alimento. Da mesma forma, letramento não é um motivo até que as pessoas decidam 

aprender a ler e a escrever. Motivos são realizados em ações específicas, que são direcionadas 

para objetivos e realizadas sob condições temporais e espaciais, sobre as quais o indivíduo 

atua mecanicamente por meio de operações, utilizando-se, para isso, de ferramentas 

apropriadas.   

De acordo com Lantolf (2000, p. 8), uma atividade compreende os níveis da 

motivação, ação e condições. As atividades somente podem ser observadas pelos outros no 

nível das condições.  Entretanto, os motivos e objetivos de atividades específicas não podem 

ser determinados somente pelo nível do fazer concreto porque uma mesma atividade 

observável pode estar relacionada com motivos e objetivos diferentes assim como atividades 

diferentes podem estar relacionadas com os mesmos motivos e objetivos. 

Segundo Lantolf (ibid., p. 32), o conceito de atividade coletiva foi bem esclarecido, a 

partir do exemplo célebre da atividade de caça proposto por Leontiev. Em algumas culturas, a 

caça é uma atividade coletiva, na qual alguns membros da comunidade são responsáveis por 

mexer no matagal, mediados por algumas ferramentas tais como galhos, bater palmas, gritos e 

tambores, para amedrontar e conduzir a presa em direção a outros membros da comunidade, 

que têm a tarefa de matar a presa com outros artefatos como lança ou arco e flecha. Já para 

outros membros é dada a tarefa de abater e distribuir a carcaça para todos os envolvidos na 

atividade, de acordo com o código hierárquico da comunidade. As ações dos participantes 

estão unidas em direção a um motivo, que é satisfazer a fome e também a seus objetivos 

imediatos.  

De acordo com Barab et al. (2004, p. 203), as contribuições de Engeström que 

completam o esquema são os componentes da comunidade (a organização) e o resultado 

(implicações intencionais ou não). Além disso, o sujeito relaciona-se com a comunidade por 

meio de regras (normas e convenções de comportamento) enquanto a comunidade relaciona-

                                                             
8 “Activity is not merely doing something, it is doing something that is motivated either by a biological need, 
such as hunger, or a culturally constructed need, such as the need to be literate in certain cultures. Needs 
become motives once they become directed at a specific object”. (LANTOLF, 2000, p. 8).  



 
 

se com o objeto via divisão de trabalho (organização de processos relacionados com o 

objetivo) e com o sujeito por meio de regras. Portanto, a parte inferior do triângulo: regras, 

comunidade, divisão de trabalho reconhece a natureza contextualizada da atividade. 

Em seguida, serão apresentados os cinco princípios que embasam a TA.   

 

 

 Cinco Princípios da TA 

 

 

 Nardi chama atenção para o fato de que, segundo a TA, a consciênica é social. A 

consciência nunca pode ser reduzida aos mecanismos ou representações cerebrais dentro da 

cabeça do indivíduo  porque sem as outras pessoas e artefatos não existe consciência. Logo, a 

mediação é crucial para qualquer tipo de consciência e é necessário olhar além do cérebro 

para se entender consciência.  

Nardi (1998) e Keptelin & Nardi (1997) descrevem os cinco princípios básicos da TA, 

sugeridos por Leontiev. Esses princípios se sobrepõem, mas devido à necessidade de facilitar 

sua descrição, foram separados:  

 

1- Estrutura hierárquica da atividade. 

2- Orientação para o objeto. 

3- Internalização/Externalização. 

4- Mediação. 

5- Desenvolvimento. 

 

 

1. Estrutura hierárquica da atividade 

 

 

De acordo com Leontiev (1978, 1981), uma atividade é composta de sujeito, objeto, 

ações e operações. Um sujeito é um indivíduo ou um grupo engajado na atividade; um objeto 

(no sentido de objetivo ou motivo) é tomado pelo sujeito e motiva a atividade e dá a ela uma 

direção específica; já ações são processos conscientes direcionados a um objetivo. Elas são 

conscientes porque o indivíduo detém o objetivo na mente e ações diferentes devem ser 

empreendidas para se encontrar o mesmo objeto. Os objetos não são estruturas rígidas, eles 

podem ser transformados no curso de uma atividade. E uma atividade deve envolver 



 
 

diferentes sujeitos engajados em um conjunto de ações coordenadas, que podem ter objetos 

múltiplos e conflitantes.  

Nardi (1998, p. 35) diz que as ações têm aspectos operacionais, que são os modos 

como a ação é realmente realizada. Ela afirma que “operações passam a ser rotineiras e 

inconscientes com a prática. Operações não têm seus próprios objetivos, pelo contrário, elas 

oferecem um ajustamento das ações para situações correntes”
9
. Logo, operações dependem 

das condições sob as quais a ação está sendo realizada. Se um objetivo permanece o mesmo 

enquanto as condições sob as quais ele deve ser realizado mudam, então, somente a estrutura 

operacional da ação será mudada. Nardi também chama a atenção para o fato de que, na TA, 

todos os níveis podem se mover, já que os constituintes de uma atividade não são fixos, mas 

podem, dinamicamente, mudar quando as condições mudam.  

Dentro da estrutura de Leontiev, segundo Barab at al. (2004, p. 202), o princípio mais 

fundamental da analise é a estrutura hierárquica da atividade. Para entender o 

desenvolvimento da psique humana, Leontiev (1978, 1981) propôs três níveis hierárquicos: 

atividade, ação e operação, como indicado na figura abaixo: 

 

                           Figura 4: Natureza hierárquica das atividades 

Natureza hierárquica das atividades, ações e operações 

 

Atividade             -             Motivo 

 

 

       Ação                 -           Objetivo 

 

 

       Operação            -          Condições 

                                 Fonte: Jonassem & Murphy (1999, p. 3) 

Jonassem & Murphy (1999, p. 63) também chamam atenção para as relações 

dinâmicas entre atividades, ações e operações. Eles mostram que atividade é a realização de 

ações conscientes e consiste em uma cadeia de ações; por exemplo, projetar materiais 

instrucionais. Já os exemplos de ações seriam realizar uma avaliação precisa, usar uma escrita 

objetiva, desenhar gráficos, tirar fotos, produzir um vídeo etc. As ações são cadeias de 

                                                             
9 “Operations become routinized and unconscious with practice. Operations do not have their own goals; 
rather they provide an adjustment of actions to current situations”. (NARDI, 1998, p. 35). 



 
 

operações tais como operar uma câmera, fazer uma chamada telefônica, abrir uma planilha. 

Operações podem ser ações quando são realizadas pela primeira vez porque, nesse momento, 

elas podem requerer esforço consciente. Com a prática e internalização, atividades se tornam 

ações, que, eventualmente, se tornam operações, quando elas passam a ser mais automáticas, 

requerendo menos esforço consciente. O reverso também é possível, operações podem ser 

interrompidas e se tornarem ações.  

Barab et al. (2004, p. 202) referem-se aos três níveis hierárquicos da atividade como 

nível automático, nível consciente e nível cultural de comportamento. Para o nível 

automático, Leontiev (1978) fazia referência às operações, que são rotinas automáticas 

associadas com uma ação e são influenciadas pelas condições correntes de toda a atividade. 

Para o nível consciente, destacam-se as ações, que ocorrem no nível intermediário e estão, 

frequentemente, associadas às habilidades e conhecimentos individuais. Desse modo, dentro 

de uma atividade existem, possivelmente, muitas ações associadas. Essas ações separadas ou 

em várias combinações são subordinadas às necessidades individuais. Já no mais alto nível ou 

nível cultural está a atividade, que é definida como o nível das motivações. A motivação de 

uma atividade está em transformar o objeto em um resultado. Resumindo, a atividade é o 

primeiro nível da hierarquia e refere-se às necessidades humanas. Ela é realizada por meio de 

ações sociais ou individuais, orientada a um objeto e situada em um dado contexto.  

  

 

2. Orientação para o objeto 

 

 

Orientação a objetos é um dos princípios centrais da teoria da atividade. Os objetos 

podem ser físicos ou idealizados. Leontiev (1978) mostrou que o conceito de objeto não está 

limitado às propriedades físicas, químicas e biológicas; ele inclui, principalmente, as 

propriedades sociais. 

Segundo Leontiev (2009, p. 387), o objeto é o constituinte básico da atividade e é o 

que distingue uma atividade de outra; dessa forma, se os objetos são diferentes, eles 

pertencem a diferentes atividades. O objeto de uma atividade lhe confere uma determinada 

orientação.  

Os componentes básicos das atividades humanas são as ações dos sujeitos que 

realizam as atividades. Elas também estão direcionadas a um resultado que deve ser alcançado 

e a esse resultado denomina-se objetivo consciente. Dessa forma, assim como ao conceito de 



 
 

objeto/motivo está correlacionada uma atividade, ao conceito de objetivo está correlacionada 

uma ação.  

 

 

3.  Internalização/Externalização 

 

 

Toda atividade compreende processos de internalização e externalização, que se 

interrelacionam e se influenciam dialeticamente. Internalização refere-se às atividades 

cognitivas internas. As atividades internas não podem ser compreendidas se analisadas 

isoladas das atividades externas porque há transformações mútuas entre os dois tipos de 

atividades (Nardi, 1998). Internalização é a transformação de atividades externas em internas. 

Por exemplo, aprender a calcular deve envolver contar com os dedos nos primeiros estágios 

da aprendizagem de aritmética. No entanto, no momento em que a aprendizagem é 

internalizada, os cálculos podem ser realizados na mente sem auxílio externo. 

Já Externalização transforma atividades internas em externas. Externalização é 

frequentemente necessária quando uma ação internalizada precisa ser reparada; por exemplo, 

quando os cálculos não são realizados de forma correta mentalmente ou são muito extensos 

para serem realizados sem o lápis, papel ou calculadora.  

Leontiev (2009) afirma que a Psicologia sempre se preocupou com as atividades 

internas, com as atividades da consciência e por muito tempo ignorou a questão da origem 

dessas atividades: 

 
 Hoje a proposição de que os processos internos de pensamento são produzidos a 

partir dos externos tornou-se quase reconhecimento. Primeiro, por exemplo, 

processos internos mentais assumem a forma dos processos externos envolvendo 

objetos externos e, quando eles tornam-se processos internos, esses processos 

externos não apenas mudam suas formas, mas sofrem uma transformação 

determinada, tonando-se mais gerais, mais restritos e assim por diante. (LEONTIEV, 

2009, p. 399)
10

. 

                   

 

Lantolf (2000) afirma que Internalização, na essência, é o processo pelo qual formas 

superiores de atividades mentais ocorrem. Além disso, ancorada na atividade social, a fonte 

da consciência reside fora da cabeça. Primeiro, a atividade do indivíduo é organizada e 

                                                             
10

 “Today the proposition that internal processes of thought are produced from the external has become 
almost generally acknowledged. At first, for example, internal mental processes take the form of external 
processes involving external objects and, as they become internal processes, these external processes do not 
simply change their form but undergo a certain transformation, becoming more general, contracted, and so 
on”. (LEONTIEV, 2009, p. 399). 
 



 
 

regulada pelos outros; entretanto, eventualmente, no desenvolvimento normal, o próprio 

indivíduo organiza e regula suas próprias atividades físicas e mentais por meio da apropriação 

de meios regulatórios empregados pelos outros. Internalização, por conseguinte, é definida 

como:  

 

... processo pelo qual uma pessoa se move da realização de ações concretas em 

combinação com a assistência de artefatos materiais e de outros indivíduos para a 
realização de ações mentais sem qualquer assistência externa aparente. (LANTOLF, 

2000, p. 14)
11

. 

 

 

Entretanto, isso não significa que a atividade mental não esteja livre de mediações. Se 

uma tarefa é difícil e o indivíduo decide realizá-la, ele tem a opção de procurar auxílio de 

outras pessoas. Dessa forma, os processos psicológicos tornam-se sociais quando a pessoa 

busca mediação de artefatos particulares próprios de sua cultura como livros, calculadoras, 

computadores etc. 

 

 

4. Mediação 

 

 

Com relação à mediação, a teoria enfatiza os fatores sociais e a interação entre pessoas 

e seus ambientes. A mediação exerce um papel central nessa abordagem por dois motivos. 

Primeiro, as ferramentas moldam o modo das pessoas interagirem com a realidade e, de 

acordo com os princípios da internalização/externalização, as atividades externas moldadas 

resultam em atividades internas moldadas. Segundo, as ferramentas refletem a experiência de 

outras pessoas que encontraram e solucionaram problemas similares e inventaram ou 

modificaram uma ferramenta para torná-la efetiva e eficiente.  

Essa experiência é acumulada nas propriedades estruturais das ferramentas tais como 

forma, tamanho e material e também é acumulada nos conhecimentos de como a ferramenta 

deveria ser usada. Portanto, conforme afirma Nardi (op. cit., p. 36), o uso das ferramentas 

constituem uma acumulação e transmissão do conhecimento social e influenciam tanto o 

comportamento externo quanto o funcionamento mental interno.  

De acordo com Leffa (2009), a aprendizagem não ocorre de forma direta, mas por 

meio de um artefato mediador que liga o estudante e a aprendizagem. Essa ideia de artefato 
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 “Internalization , then, is the process through which a person moves from carrying out concrete actions in 
conjunction with the assistance of material artifacts and of other individuals to carrying out actions mentally 
without any apparent external assistance”. (LANTOLF, 2000, p. 14). 
 



 
 

mediador como um elemento de união é importante porque, embora não possamos mudar a 

natureza de uma pessoa ou objeto, nós podemos mudar o artefato mediador que os une: 

 

O único lugar onde as mudanças são possíveis está nos artefatos que usamos como 

livros, atividades de aprendizagem, software de computador etc. Logo se desejamos 

mudar o modo que os estudantes aprendem, nós temos que mudar os artefatos que 

eles usam. (LEFFA, 2009, p. 44). 

 

Os elementos de uma atividade se transformam ao longo de seu desenvolvimento, pois 

uma atividade é um fenômeno dinâmico construído historicamente.  

 

 

5. Desenvolvimento 

 

 

O último princípio é o do desenvolvimento. A teoria requer que uma atividade seja 

analisada em seu contexto de desenvolvimento. O desenvolvimento, continuadamente, 

reforma e desenvolve a prática.  

Nardi (1998) declara que desenvolvimento na TA não é somente um objeto de estudo, 

mas é também uma metodologia de pesquisa geral. Desse modo, quando teóricos da atividade 

realizam estudos, eles sempre levam muito tempo para ver o que acontece quando a pessoa se 

acostuma com a ferramenta que está sendo testada ou o material que está sendo internalizado. 

Nardi chama atenção para o fato de que esses cinco princípios básicos da TA devem 

ser considerados como um sistema integrado: 

 

Uma aplicação sistemática de qualquer um dos princípios torna de um modo ou de 

outro necessário engajar todos os outros, assim como vimos que a mediação aciona 

internalização/externalização. A teoria da atividade insiste na unidade desses 

princípios e não separa nenhum processo individual (por exemplo, a internalização) 

porque, nesse caso, a atividade como um todo e a consciência em si não poderiam 

ser compreendidas. (NARDI, 1998, p. 36)12. 

 

 Segundo Daniels (2003, p. 118), a importância da segunda geração da TA foi ter 

colocado o foco nas interrelações entre o sujeito individual e sua comunidade. Na próxima 

                                                             
 
12

 “A systematic application of any of the principles makes it eventually necessary to engage all the other ones, 
just as we saw that mediation calls upon internalization/externalization. Activity theory insists on the unity of 
these principles and does not abstract out any single process (e.g., internalization), because then the whole 
activity and consciousness itself – cannot be understood”. (NARDI, 1998, p. 35). 



 
 

subseção, apresentaremos mais informações sobre a transição da segunda para a terceira 

geração da TA. 

 

 

2.1.1.3 A terceira geração 

 

 

A terceira geração é representada por Engeström (1987, 1996, 1999, 1999a, 2001), que 

expandiu a proposta inicial de Vygotsky centrada no indivíduo. O teórico busca um conceito 

que englobe uma rede de sistemas que se influenciam mutuamente. Engeström propôs 

desenvolver um modelo que também unificasse e integrasse aspectos sociais e comunicativos 

da atividade. Para ele (2001, p. 135), “A terceira geração da teoria da atividade precisa 

desenvolver ferramentas conceituais para entender o diálogo, múltiplas perspectivas e redes 

de sistemas de atividade que interagem”
13

. 

A figura abaixo apresenta o esquema da TA da terceira geração, desenvolvido por 

Engeström (1987, 2001). 

 

Figura 5: Interação entre dois sistemas de atividade - Modelo mínimo da TA da 3ª geração 

 

 

 

Fonte: Engeström (2001, p. 57) 

 

Segundo Engeström (2001), o modelo básico da TA é expandido para incluir dois 

sistemas de atividades que interagem entre si.  No esquema acima, o objeto se move de um 

estado inicial irrefletido, tal como um material bruto, para um objeto significativo, construído 

                                                             
13 “The third generation of activity theory needs to develop conceptual tools to understand dialogue, multiple 
perspectives, and networks of interacting activity systems”. (ENGESTRÖM, 2001, p. 135). 



 
 

coletivamente por um sistema de atividade e para um objeto potencialmente compartilhado, 

construído em conjunto. O objeto da atividade é um alvo em movimento, não redutível a 

objetivos conscientes de curto prazo. 

A terceira geração está constantemente ampliando o modelo da TA em direção a uma 

rede de sistemas de atividade que interagem entre si. Ela se caracteriza por propor que o foco 

da TA resida no estabelecimento de redes de sistemas de atividade. De acordo com Tavares 

(2004, p. 65), o grande desafio para a terceira geração da TA é o de “estabelecer redes de 

sistemas de atividade e analisar tanto as relações internas dos sistemas quanto as interações e 

interdependências entre os sistemas”. 

Para Engeström & Cole (1993), a TA é conceitualizada como uma estrutura 

organizacional para analisar os papéis mediativos das ferramentas e artefatos dentro de um 

contexto histórico cultural. Conforme proposto por Engeström (1993, 1995, 1999, 1999a, 

2001) e discutido por Motta (2004); Tavares (2004) e Daniels (2001, 2003), a TA é resumida 

em cinco princípios básicos, que auxiliam a resumir o atual estado da TA.  

A seguir, relacionamos esses princípios com uma breve explicação sobre cada um. 

 

 

 Primeiro Princípio – Sistema de atividade coletivo como unidade de análise 

 

 

De acordo com o primeiro princípio, um sistema de atividade coletivo, orientado para 

um objeto, mediado por um artefato, visto em suas relações de rede com outros sistemas de 

atividade, é tomado como a unidade principal de análise. 

As ações grupais ou individuais direcionadas para objetivos e também as operações 

automáticas são unidades de análise compreensíveis somente quando interpretadas no 

contexto dos sistemas de atividade inteiros. 

  

 

 Segundo Princípio – Multivocalidade dos sistemas de atividade 

 

 

O segundo princípio diz respeito às múltiplas vozes dos sistemas de atividade. Um 

sistema de atividade apresenta uma multiplicidade de perspectivas, tradições e interesses da 

comunidade do sistema. A divisão de trabalho na atividade cria posições diferentes para os 

participantes, que carregam suas próprias histórias diversas. A multivocalidade se multiplica 



 
 

nas redes de sistemas de atividade que interagem entre si. Isso evidencia ser uma fonte de 

problemas e de inovações, que exige ações de negociação.    

 

 

 Terceiro Princípio – Historicidade 

 

 

Os sistemas de atividade assumem forma e são transformados em longos períodos de 

tempo. Seus problemas e potenciais somente podem ser compreendidos diante de sua própria 

história. A história em si precisa ser estudada como história local da atividade e de seus 

objetos e como história das ideias teóricas e das ferramentas, que têm formado a atividade.  

 

 

 Quarto Princípio – Contradições 

 

 

O quarto princípio mostra o papel central das contradições como fontes de mudança e 

desenvolvimento. Contradições são tensões estruturais historicamente cumulativas nos 

sistemas de atividade e entre eles. Tais contradições geram não só desordem e conflitos mas 

também tentativas de inovação para mudar a atividade. 

 

 

 Quinto Princípio – Transformações Expansivas 

 

 

O quinto princípio proclama a possibilidade de transformações expansivas nos 

sistemas de atividade. Sistemas de atividade movem, relativamente, em direção a ciclos 

longos de transformações qualitativas. Quando as contradições de um sistema de atividade são 

agravadas, alguns participantes individuais começam a questionar e se afastar das normas 

estabelecidas. Em alguns casos, isso incrementa, gradativamente, previsões colaborativas e 

um esforço de mudança deliberada e coletiva. Portanto, uma transformação expansiva é 

realizada quando o objeto e o motivo da atividade são reconceitualizados para abraçar um 

horizonte radicalmente mais amplo de possibilidades em relação ao modo da atividade 

anterior. 

Na próxima seção, serão apresentadas algumas implicações metodológicas para 

pesquisas embasadas na TA.  

 

 



 
 

2.1.1.4 Implicações Metodológicas da TA 

 

 

A TA não apresenta um método padrão para pesquisa. Segundo Engeström (1999) e 

Jonassem (1999), ela não oferece técnicas e procedimentos de pesquisa já prontos. No 

entanto, apesar da teoria ser criticada por ser uma teoria “solta”, que ajuda a compreender o 

que deu errado na atividade e nem tanto a fazer previsões (Tavares, 2004; Nardi, 1996), ela se 

constitui um alicerce heurístico para fazer perguntas importantes que outras teorias não 

levantariam tão claramente (Russel, 2002). 

Segundo Jonassen e Rohrer-Murphy (1999, p. 8), a TA não configura uma teoria 

prescritiva e sim uma ferramenta descritiva. Dessa forma, em estudos com base na TA, as 

generalizações não são consideradas. Por conseguinte, o pesquisador, com base em seus 

objetivos e perguntas de pesquisa, define o sistema de atividade a ser estudado, que é a 

unidade básica de análise. 

Embora faltem procedimentos metodológicos definidos, a TA tem atraído 

pesquisadores em diversos campos, quer na interface do ensino de línguas e tecnologia, quer 

na compreensão de práticas de estudo a distância (Costa, 2006; Fialho, 2005; Quevedo, 2005; 

Sprenger, 2004; Tavares, 2004; Carelli, 2003; Engeström e Middleton, 1996; Kiuutti, 1996) 

quer nos campos de ensino e aprendizagem (Moll, 1990), na interação homem e computador 

(Nardi, 1996) e na cognição distribuída (Salmom, 1993). Por exemplo, Kuutti (1996) sugere 

que os pesquisadores re-focalizem constantemente o objeto de interesse para oferecer 

diferentes visões e avançar a atividade tanto quanto possível, de modo que a pesquisa possa 

servir como um tipo de avaliação formativa em que se tenta aperfeiçoar o resultado do 

processo. 

Engeström (1999) descreve três princípios cruciais para a aplicação da TA. Primeiro, o 

pesquisador deve enfocar e usar um sistema de atividade coletivo para a análise. Além disso, é 

preciso identificar os elementos e atributos do sistema. Segundo, é importante identificar as 

contradições internas e externas entre os vários componentes do sistema de atividade em 

questão. As contradições formam a base para o entendimento do sistema de atividade 

investigado e manifestam-se como distúrbios e conflitos. Dessa forma, será possível 

compreender as inovações e mudanças ocorridas no sistema. Terceiro, analisar o 

desenvolvimento histórico da atividade, no contexto em que ela é desenvolvida. Engestrom 

(op. cit.) não estipula procedimentos metodológicos específicos para se colocar em prática tais 

princípios; entretanto, fica a cargo do pesquisador interpretá-los e aplicá-los da melhor forma. 



 
 

Já Jonassem & Murphy (1999) e Nardi (1996) resumem as implicações metodológicas 

da TA em três princípios (Fialho, 2005; Quevedo, 2005; Tavares, 2004): 

 

a) O tempo da pesquisa deve ser longo o suficiente para se compreender o objeto da 

atividade. A compreensão do objeto implica estabelecer os tipos de mudanças que 

poderão ocorrer na atividade e no objeto e suas relações com outras atividades; 

 

b) A análise deve considerar os padrões mais abrangentes da atividade 

(macroanálise), antes de considerar os fragmentos episódicos (microanálise) que 

não revelam a direção geral e a importância da atividade; 

 

c) Os pesquisadores devem usar métodos variados para a coleta de dados (entrevistas, 

observações, vídeo, diários etc) e pontos de vista (sujeito, comunidade, 

ferramentas) diferentes. 

 

Quevedo (2005, p. 74) chama atenção para o fato de que a TA define o ser humano 

como um ser social e histórico, valorizando aspectos culturais e remete à visão filosófica de 

que o homem é produto e produtor de si mesmo. O que as pessoas fazem representa a unidade 

básica de análise quando se estuda o comportamento humano. Dessa forma, a TA pretende 

entender tanto o aspecto individual quanto o coletivo das práticas humanas, com base em uma 

perspectiva sócio-histórico-cultural.  

O não engajamento de estudantes diante de tarefas pedagógicas é tema dessa pesquisa; 

portanto, na próxima seção, trataremos o conceito motivação a partir de diferentes 

perspectivas, para então abordar o tema do ponto de vista da TA. 

 

 

2.2 MOTIVAÇÃO 

 

  

 O que motiva o aluno a agir em uma atividade tem sido tradicionalmente abordado 

pelo termo motivação
14

. Na próxima seção, faremos uma breve reflexão sobre alguns 

conceitos de motivação e algumas teorias acerca do tema. Em seguida, mostraremos o modelo 

socioeducacional proposto por Gardner e suas definições de orientação integrativa e 

                                                             
14 Motivação, no sentido dicionarizado, é um conjunto de fatores psicológicos (conscientes ou inconscientes) 
de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo. 



 
 

orientação instrumental. Além disso, mostraremos os conceitos de motivação intrínseca e 

extrínseca destacados pela teoria da autodeterminação de Deci e Ryan. Por fim, na subseção 

2.1.1.3, focaremos no conceito de motivo segundo os princípios da TA. 

 

 

2.2.1 Definições e teorias 

 

 

Para introduzir reflexões acerca do ímpeto do aluno de engajar-se nas atividades, 

recorremos aos trabalhos de Lin & Warschauer (2011), Souza (2009), Galloway (2004), 

Gardner (1985, 2003), Dörnyei (1994, 2001, 2003), Royer (2001), Hyden (2001), Ogden 

(2001), Noels et al. (1999) e Vianna (1990) sobre motivação. 

Nesta subseção, o termo motivação é tratado a partir de duas teorias que explicitam os 

conceitos de motivação extrínseca e intrínseca e também os conceitos das orientações 

integrativa e instrumental. O termo motivação foi apresentado de forma consciente, visto que 

é impossível não destacá-lo, pois muitas pesquisas apresentam o termo com seu significado 

dicionarizado, tradicionalmente empregado. Posteriormente, na subseção 2.2.1.3, nossa 

atenção será direcionada ao termo Motivo que é destacado pela TA. 

Viana (1999, p. 51), por exemplo, define motivação como “quase sempre referente a 

uma disposição em forma de atenção, que o estudante deve revelar em suas atitudes em sala 

de aula, para ser tido como um aluno motivado”. A palavra motivação também é usada como 

sinônimo de estímulo, impulso, entusiasmo, interesse, vontade e prontidão. Dörnyei (2001) 

chama atenção para a vaguidade do termo, dizendo que ele é uma espécie de guarda-chuva, 

que cobre uma variedade de significados. Motivação é um termo hipotético e abstrato que se 

usa para explicar porque as pessoas pensam e agem da maneira como fazem. De acordo com o 

autor, motivação está relacionada a um dos aspectos mais básicos da mente humana e que sua 

importância para o sucesso ou fracasso em qualquer situação de aprendizagem é consenso 

entre os professores e pesquisadores.  

Royer (2001, p. 130) declara que, segundo os estudos de Walker (1996), o aumento de 

comportamentos agressivos e anti-sociais de crianças e adolescentes nas escolas é um fato que 

não pode ser negado. Muitos fatores contribuem para esses comportamentos, por exemplo, 

ambientes de punições e falta de limites. Desta forma, desmotivados e com insucesso escolar, 

os alunos apresentam comportamentos indisciplinares. De acordo com o autor, a escola não é 

um hospital psiquiátrico ou um centro terapêutico, mas um lugar onde estudantes têm a 

possibilidade de crescer, atualizar seus potenciais e desenvolver relações significativas com 



 
 

seus colegas, professores e funcionários. A escola é um lugar para aprender como viver com 

os outros em sociedade.  

Hayden (2001) e Ogden (2001) também discutem questões comportamentais dos 

aprendizes. Hayden (idib., p. 117) destaca o papel da escola e questiona o que a instituição 

tem feito para promover a inclusão social. Além disso, ele enfatiza a necessidade da escola ser 

mais educacional e menos punitiva. Ogeden (op. cit., p. 76) afirma que apesar dos problemas 

comportamentais fazerem parte da realidade escolar, a escola tem grande potencial para 

promover comportamentos positivos entre todos os estudantes. Podemos pensar que, em 

sentido mais amplo, dificuldades comportamentais devem indicar que o sistema educacional é 

falho para alguns aprendizes e que a instituição escolar precisa de reformas.  

Portanto, se há problemas em sala de aula com alunos sem motivação para realizar as 

tarefas, o professor precisa repensar, entre outras coisas, seu modo de atuação e suas 

metodologias de ensino. Ele pode desenvolver um ambiente positivo de aprendizagem além 

de encorajar tanto os alunos que já estão motivados quanto aqueles que se sentem 

desmotivados em sala de aula. Souza (1999, p. 11) chama a atenção para a palavra “inovação” 

e afirma que é a palavra de ordem para os professores transformarem suas salas de aula. Em 

contextos nos quais os alunos terão voz ativa, atividades com o foco no aluno terão cada vez 

mais espaço e as aulas serão mais dinâmicas. 

 Com base em Gardner (1985), Noels et al. (1999, p. 23) conceituam motivação como 

“a combinação do esforço mais o desejo de realizar o objetivo de aprender a língua”
15

. 

Compreendemos que essa definição sintetiza, de uma forma simples, o que as diversas 

definições citadas acima têm em comum, que é um componente cognitivo (o desejo), em que 

o indivíduo avalia a tarefa e tem um impulso que o faz decidir colocá-la em prática, e outro 

componente comportamental (o esforço), em que o indivíduo coloca em prática essa atividade 

de um modo a atingir sucesso. 

 Na próxima seção, apresentaremos o modelo socioeducacional proposto por Gardner, 

que é uma teoria no campo da motivação da aprendizagem de linguagem que muito se 

destacou, principalmente, pelo seu aspecto integrativo. 

  

 

2.2.1.1 Teoria de Motivação de Gardner: Orientação integrativa versus instrumental 

 

 

                                                             
15 “The combination of effort plus desire to achieve the goal of learning the language”.  (GARDNER, 1985, apud 
NOELS et al. 1999, p. 23). 



 
 

A teoria proposta por Gardner (1985) foi analisada por muitos estudiosos tais como 

Lin & Warschauer (2011), Figueiredo (2011), Lima (2005), Galloway (2004) e Dörnyei 

(2003). Lin & Warschauer (2011, p. 59) declaram que, segundo a proposta de Gardner, 

motivação inclui três componentes: esforço, desejo e afeto. Esse modelo também identifica 

dois tipos de orientação motivacional: integrativa e instrumental.  

Orientação integrativa é definida como interesse pessoal e sincero nas pessoas de outra 

comunidade linguística e na cultura desses indivíduos. Lima (2005, p. 43) apresenta os 

conceitos de Masgoret e Gardner (2003, p. 172) para integração. Eles afirmam que integração 

é a abertura do aprendiz para se identificar com outra comunidade e atitudes como as reações 

individuais a tudo o que está associado ao contexto imediato em que a língua é ensinada. Em 

suas visões, a motivação integrativa influencia a aprendizagem, pois requer a adoção de sons, 

pronúncias e outras características comportamentais e cognitivas que são parte de outra 

cultura. 

Já a orientação instrumental refere-se a ganhos pragmáticos em potenciais de 

proficiência em uma Segunda Língua (SL)
16

, por exemplo, obter um trabalho melhor ou 

passar em um exame. Segundo Lima (2005, p. 43), orientação instrumental é a motivação 

para aprender a língua com um propósito específico, como entrar em uma faculdade melhor, 

conseguir um salário melhor e assim por diante. Lin & Warschauer (op. cit., p. 59) declaram 

que, na análise realizada por Masgoret e Gardner (2003) de 75 estudos independentes que 

envolveram 10.489 indivíduos, foi descoberto que há uma correlação positiva entre os dois 

tipos de orientação. As duas orientações tiveram um efeito indireto nas realizações pela 

motivação.  

 De acordo com Dörney (op. cit., p. 5), o principal aspecto pesquisado e desenvolvido 

na teoria motivacional de Gardner tem sido o aspecto integrativo. A orientação integrativa diz 

respeito a uma disposição afetiva pessoal positiva em direção à comunidade de SL e ao desejo 

de interagir e se aproximar de seus valores culturais. Implica uma abertura para maior respeito 

a outros grupos culturais e modos de vida e em casos extremos envolve identificação 

completa com a comunidade. Essa identificação pode ser gerada pelos valores culturais e 

intelectuais associados com a linguagem. 

Antes de concluirmos este capítulo, na seção seguinte, apresentaremos os conceitos de 

dois tipos de motivação. 

 

 

                                                             
16 Decidimos usar a sigla SL para fazermos referência à expressão Segunda Língua. 



 
 

2.2.1.2 Teoria da Autodeterminação: Motivação intrínseca versus extrínseca 

  

 

Motivação intrínseca e motivação extrínseca são temas abordados por muitos autores 

tais como Figueiredo (2011), Lima (2005), Dörnyei (1994, 2001, 2003), Noels et al. (1999, 

2003), Deci e Ryan (1985, 2002), Schmidit et al. (1999) e Bandura (1986). De acordo com 

Dörnyei (op. cit., p. 7), a Teoria da Autodeterminação de Deci e Ryan (1985, 2002) tem sido 

uma das abordagens mais influentes na psicologia motivacional. Os principais termos 

associados com essa teoria são motivação intrínseca e extrínseca, esses termos têm sido 

usados, frequentemente, no campo de aprendizagem de SL, sem a especificação de suas 

relações com os conceitos anteriormente já estabelecidos: orientação integrativa e 

instrumental. Comumente esses dois termos são usados para caracterizar dois tipos de 

motivação: intrínseca e extrínseca. 

Normalmente essas duas motivações são consideradas como estando dissociadas uma 

da outra, visto que, enquanto motivação intrínseca está ligada às necessidades inatas e ao 

interesse em se engajar em uma tarefa pelo prazer e satisfação que acompanham a atividade 

(NOELS et al., 1999 e 2003), por outro lado, a extrínseca é comumente associada às ações 

realizadas para atingir um fim instrumental ou para satisfazer controles externos ao indivíduo 

como, por exemplo, a pressão social ou ganhar recompensas externas (SCHMIDIT et al., 

1999). 

Figueiredo (2011, p. 5) apresenta as diferenças entre os dois termos, por exemplo, 

quando a motivação para a aprendizagem tem como origem o interesse, gosto e curiosidade 

naturais do aprendiz pela língua estrangeira e o indivíduo revela vontade de se comunicar com 

os falantes devido à empatia pela língua e cultura, expressando vontade em aprender pelo 

desafio em si mesmo, sem se importar com recompensas exteriores fazemos referência à 

motivação intrínseca. Decy e Ryan apresentam o seguinte conceito para o termo:  

   

Motivação Intrínseca fica em evidência sempre quando o interesse e a curiosidade 

natural dos estudantes energizam suas aprendizagens. Quando o ambiente 

educacional oferece ótimos desafios, ricos em fontes de estimulação e um contexto 

de autonomia, essa fonte motivacional de aprendizagem é como florescer. (DECI & 

RYAN, 1985, p. 245)17. 

  

 

                                                             
17

 “Intrinsic motivation is in evidence whenever students’ natural curiosity and interest energize their learning. 
When the educational environment provides optimal challenges, rich sources of stimulation, and a context of 
autonomy, this motivational wellspring of learning is likely to flourish”.  (DEC Ii & RYAN, 1985, p. 245). 
 



 
 

Contrariamente à motivação intrínseca, a motivação extrínseca é caracterizada como 

um tipo de motivação que se rege por razões de foro exterior. De acordo com Figueiredo 

(2011, p. 6), a ação é guiada não pelo interesse genuíno do aprendiz, mas por motivos que se 

prendem com a obtenção de resultados que a aprendizagem da língua estrangeira permite. 

Esta é considerada como um meio para se atingir um fim. O estudante pode ter como razões 

para a sua aprendizagem a possibilidade de alcançar melhores notas, querer agradar os pais e 

professores ou a intenção de investir no seu futuro, numa carreira profissional.  

Os incentivos extrínsecos são vistos não apenas por Noels et al. (1999 e 2003), mas 

por outros autores como diminuidores do interesse pelas tarefas em si e como um 

impedimento para o autodirecionamento. Mas, para Bandura (1986, p. 240), eles auxiliam no 

desenvolvimento do que ele chama de automotivação e autodirecionamento porque, de acordo 

com a sua perspectiva, na motivação extrínseca, os resultados são originados externamente, de 

acordo com um arranjo social, e têm ligações apenas arbitrárias com o comportamento, não 

sendo uma característica natural deste. Lima (2005, p. 48) mostra que, para Bandura (op. cit.), 

a maioria das coisas que as pessoas gostam de fazer tinha pouco ou nenhum interesse para 

elas, originalmente, mas adquiriram esse valor com a experiência da aprendizagem e os 

incentivos externos positivos usados para promoverem esta mudança. Sendo assim, o autor 

posiciona-se a favor de que os incentivos externos devem ser usados, se necessário, 

principalmente para cultivar habilidades e interesses por uma atividade, porém não 

indiscriminadamente, porque o incentivo não é o melhor e nem o único meio de cultivar o 

interesse e a motivação. 

Ambas as orientações, integrativa e instrumental, e tipos de motivação, intrínseca e 

extrínseca, podem estar presentes no aprendiz, conferindo sucesso nas suas aprendizagens. 

Contudo, quando a motivação extrínseca e instrumental se sobrepõe à intrínseca e integrativa, 

o aluno encontra razões para aprender a língua estrangeira que não emanam do seu interesse, 

gosto e afinidade, mas que se regem pela utilidade que a língua confere para a realização de 

objetivos externos.  

Como essa pesquisa visa investigar o comportamento dos estudantes em suas atuações 

nas atividades, com ênfase em descobrir algumas de suas necessidades, optamos em adotar a 

TA para descrever o sistema de atividade analisado neste estudo.  

 

 

2.2.1.3 A visão de Motivação para a TA 

 

 



 
 

Para compreendermos o conceito de motivo apresentado pela TA, é fundamental 

refletirmos acerca do conceito de objeto de uma atividade.  De acordo com Leontiev (2009, p. 

397), a característica básica, constituinte da atividade é que ela tem um objeto. É possível que 

uma atividade pareça não ter objeto, mas uma investigação científica exigirá a descoberta de 

seu objeto. Além disso, Leontiev (ibid.) declara que o objeto de uma atividade aparece em 

duas formas: “primeiro, em uma existência independente, comandando a atividade do sujeito; 

segundo, como uma imagem mental do objeto, como o produto da detecção do sujeito de suas 

propriedades, que é realizado pela atividade do sujeito e não pode ser realizado de outra 

forma”
18

. 

 O objeto e/ou motivo de uma atividade oferece certa orientação ao sujeito e é o que 

distingue uma atividade de outra. Leontiev (2009, p. 400) declara “Não há tal coisa como uma 

atividade sem um motivo; atividade sem motivo não é uma atividade que não tem motivo, 

mas é uma atividade com um motivo objetivamente e subjetivamente escondido”
19

. Desse 

modo, segundo a TA, motivo está correlacionado com o conceito de atividade e objetivo está 

correlacionado com o conceito de ação. 

Para a TA, motivo surge da percepção da necessidade e da intenção do sujeito em 

preenchê-la. Portanto, o motivo estimula o sujeito a atuar na atividade. Por exemplo, em um 

trabalho coletivo, a atividade das pessoas trabalhando juntas é estimulada por seu produto, 

que primeiramente e diretamente corresponde às necessidades de todos os participantes. Essa 

necessidade é preenchida não por meio de resultados intermediários, parciais, mas por meio 

do compartilhamento do produto da atividade total, desenvolvido por meio das relações 

sociais dos participantes.  

Dessa forma, o aprendiz atuará na atividade para realizar seu desejo e/ou necessidade. 

Segundo Leontiev (2009, p. 399), “atividades concretas e específicas satisfazem uma 

necessidade do sujeito, é orientada para o objeto dessa necessidade, desaparece como 

resultado de sua satisfação e pode ser reproduzida em diferentes condições em relação ao 

objeto transformado”
20

.  Compreendemos que, ao descobrir algumas necessidades dos 

aprendizes, poderemos atuar nessas necessidades, ou seja, poderemos desenvolver tarefas, 

                                                             
18 “First, in its independent existence, commanding the activity of the subject, and second, as the mental image 
of the object, as the product of the subject’s ‘detection’ of its properties, which is effected by the activity of the 
subject and cannot be effected otherwise”. (LEONTIEV, 2009, p. 397).  
19 There is no such thing as activity without a motive; ‘unmotivated’ activity is not activity that has no motive, 
but activity with a subjectively and objectively hidden motive. (LEONTIEV, 2009, p. 400). 
20 concrete, specific activities, each of which satisfies a definite need of the subject, is oriented towards the 
object of this need, disappears as a result of its satisfaction and is reproduced perhaps in different conditions 
and in relation to a changed object. (LEONTIEV, 2009, p. 399) 



 
 

selecionando ferramentas que venham atuar no comportamento dos aprendizes. Com o aflorar 

dessas necessidades, possivelmente, os aprendizes poderão se engajar mais facilmente na 

atividade. Além disso, poderemos pensar em contextos de aprendizagem, que venham 

despertar no aprendiz a necessidade de se aprender uma língua estrangeira.  

Leontiev (op. cit.) chama atenção para o fato de que uma necessidade é satisfeita pelo 

compartilhamento do produto da atividade total realizada por meio das interações sociais. Por 

exemplo, ações individuais são direcionadas a objetivos específicos por meio da divisão de 

funções. Essas funções foram previamente unidas e orientadas ao motivo da atividade. Vamos 

supor que a atividade de uma pessoa é estimulada pela necessidade da fome, esse é seu 

motivo. Portanto, para satisfazer essa necessidade, a pessoa deverá realizar diferentes ações 

que não necessariamente estão direcionadas a obter comida. Ela poderá, por exemplo, precisar 

produzir uma arma. Logo, essa ação está relacionada a um objetivo, que encadeada a outras 

ações é direcionada ao motivo da atividade; no exemplo, saciar a fome.  

Barab et al. (2004) declara que as ações estão frequentemente associadas aos 

conhecimentos e habilidades individuais. Por exemplo, em uma atividade de gerenciar um 

projeto há possivelmente muitas outras ações como prestar consultoria, fazer contas, registrar 

informações; essas ações, separadamente ou em várias combinações, são subordinadas a 

necessidades individuais. Portanto, no nível mais alto ou cultural está a atividade, que é 

essencialmente definida no nível dos motivos. Barab et al. (ibid., p. 202) declara que “ a 

motivação de uma atividade é transformar o objeto em um resultado”
21

. 

Segundo a TA, atividade somente é adequadamente entendida dentro de seu contexto 

situado culturalmente e historicamente. Barab et al. (ibid., p. 204) afirmam que, para a TA, “a 

unidade de análise é uma atividade direcionada a um objeto que motiva a atividade, dando a 

ela uma direção específica”
22

. Em uma atividade, o sujeito (individual ou coletivo) é orientado 

para transformar o objeto, usando uma ferramenta de mediação (material ou psicológica), em 

uma comunidade. O sujeito relaciona-se com a comunidade por meio de regras (normas e 

convenções de comportamento) enquanto a comunidade relaciona-se com o objeto/motivo via 

divisão de trabalho. 

Para a TA, um dos papéis fundamentais da ferramenta é mediar o sujeito no processo 

de sua aprendizagem.  Portanto, refletir acerca do potencial das ferramentas para o sucesso da 

                                                             
21 “The motivation of an activity is to transform the object into an outcome”. (BARAB ET AL., 2004, p. 202).  
22 “the unity of analysis is an activity directed at an object that motivates activity, giving it a specific direction”. 
(BARAB ET AL., 2004, p. 204). 



 
 

aprendizagem dos estudantes é fundamental. A seguir, mostraremos o papel das ferramentas 

para a TA.   

 

 

2.2.1.4 O papel das Ferramentas para a TA 

 

 

 Conforme citado anteriormente, a TA mostra que uma atividade é formada por 

elementos que se correlacionam e influenciam um ao outro. Conforme Müller-Hartmann & 

Ditfurth (2010, p. 23) apresentam, os aprendizes fazem parte de uma comunidade que, por 

exemplo, poderá ser a sala de aula ou uma escola. As regras e normas dessa comunidade 

foram desenvolvidas historicamente pela sociedade e a divisão do trabalho está relacionada 

com as ações e interações entre os membros da comunidade. A partir do exemplo da sala de 

aula, o sujeito individual é o professor e o sujeito coletivo é representado pelos alunos. 

Aprendizes compartilham o mesmo objeto/motivo, entretanto, devem fazer isso por diferentes 

razões. Um professor de língua estrangeira, por exemplo, projeta tarefas com o auxílio de 

computadores para engajar aprendizes no processo de aprendizagem de línguas. O resultado 

intencionado por parte do professor seria tornar seu aprendiz falante fluente. Essas tarefas são 

mediadas por ferramentas e artefatos simbólicos. 

 A TA ressalta os fatores sociais e a interação entre pessoas e seus ambientes, por 

conseguinte, as ferramentas têm papel de destaque nessa abordagem. De acordo com Nardi 

(1998), ferramentas refletem a experiência de outras pessoas que encontraram e solucionaram 

problemas similares e inventaram ou modificaram uma ferramenta para torná-la mais eficaz e 

eficiente. Essa experiência é acumulada em propriedades estruturais das ferramentas tais 

como forma, tamanho, tipo de material é e também acumulada no conhecimento sobre o uso 

da ferramenta. Nardi (ibid., p. 36) afirma que “o uso das ferramentas constitui uma 

acumulação e transmissão de conhecimento social. Ferramentas influenciam a natureza não 

somente do comportamento externo, mas também do funcionamento mental externo.”
23

 

 Müller-Hartmann & Ditfurth (2010, p. 31) declaram que pesquisas têm 

conclusivamente mostrado que novas ferramentas apresentam um forte efeito motivacional 

nos aprendizes. Os estudos de Jarrell & Freiermuth (2005), por exemplo, mostram que chats 

(salas de bate-papos virtuais) foram preferidos pelos alunos por causa de seu aspecto afetivo, 

maior participação imparcial dos alunos e pela função de ordenar as conversas. 

                                                             
23 “The use of tools constitutes an accumulation and transmission of social knowledge. Tools influence the 
nature not only of external behavior but also internal mental functioning”. ( NARDI, 1998, p. 36). 



 
 

 Além do fator motivacional, ferramentas exercem papel fundamental no processo de 

aprendizagem dos aprendizes já que os auxiliam em suas ações. Mas quando não há mais 

necessidade do auxílio da ferramenta, segundo a TA, estamos diante do processo de 

internalização, no qual aprendizes realizam ações mentalmente sem necessidade de assistência 

externa.  

Barab et al. (2004, p. 201) afirmam que “na essência, os sujeitos e seus ambientes, 

mutualmente, transformam um ao outro em uma relação dialética. Culturalmente, essas 

ferramentas e conhecimentos pertinentes ao uso continuado são transmitidos de geração a 

geração”
24

.  Eles ressaltam que embora as ferramentas estejam presentes sempre quando 

estamos engajados em uma atividade, elas são também construídas por meio de nossa 

atividade. Desse modo, ação mediada envolve sujeito, objeto e ferramentas que estão 

constantemente sendo transformadas pela atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 “In essence, humans and their environment mutually transform each other in a dialectical relationship. 
Culturally, these tools and the knowledge pertinent to their continued use are passed from generation to 
generation”. (BARAB ET AL., 2004, p. 201).  



 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

 No capítulo anterior, buscamos retratar o alicerce teórico que norteia esta investigação. 

Já o presente capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para a realização 

desta pesquisa. Na primeira seção, apresento as razões que me fizeram seguir uma pesquisa 

qualitativa exploratória, mais especificamente, um estudo de caso. Em seguida, explicito o 

contexto no qual a pesquisa foi realizada, com informações acerca dos participantes e suas 

características mais relevantes. Encerramos, delineando os instrumentos e os procedimentos 

utilizados para a investigação deste estudo.   

 

 

3.1 PESQUISA QUALITATIVA 

 

 

Para nosso estudo, escolhemos o método qualitativo, que difere do quantitativo não só 

por não empregar instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos 

dados. Segundo Marconi e Lakatos (2008), a pesquisa qualitativa preocupa-se em analisar e 

interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 

Esse tipo de pesquisa fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 

tendências de comportamentos etc e há um mínimo de estruturação prévia. Não se admitem 

regras precisas, como problemas, hipóteses e variáveis antecipadas, e as teorias aplicáveis 

deverão ser empregadas no decorrer da investigação.  

Marconi e Lakatos (op. cit.) chamam a atenção para a flexibilidade do método e 

mostram que o estudo qualitativo é o que se desenvolve numa situação natural; é rico em 

dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada. A pesquisa qualitativa pode empregar vários métodos e técnicas, por 

conseguinte, a escolha depende do tipo de investigação. Boaventura (2007, p. 57) mostra que 

Gil (2002, p.42-57) preferiu classificar a pesquisa com base nos seus objetivos em: 



 
 

exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa exploratória visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 

Gil exemplifica a pesquisa exploratória com a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Já as 

descritivas, identificam características de determinada população ou fenômeno, por exemplo, 

é o levantamento ou survey. Por fim, as explicativas objetivam identificar os fatores que 

interferem ou condicionam a ocorrência dos fenômenos, como a pesquisa experimental e 

expost facto (a partir do fato passado). 

Nosso estudo caracteriza-se como um estudo de caso. Mostraremos, em seguida, 

algumas de suas especificações. 

 

 

3.1.1 Estudo de Caso 

 

 

Tradicionalmente, o estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa, com ênfase 

maior na exploração e na descrição detalhada de um determinado evento ou situação, sem a 

preocupação de descobrir uma verdade universal e generalizável (Leffa, 2005). Suas 

aplicações não se restringem apenas à pesquisa, mas se estendem também à educação como 

técnica de ensino e à clínica como instrumento de trabalho. Já as técnicas aplicadas para a 

coleta de dados, as principais são observação, questionário, entrevista e história de vida.  

Segundo Marconi e Lakatos (2008, p. 274), o estudo de caso foi criado por La Play, 

que o empregou ao estudar famílias operárias na Europa. La Play apresentou três dist intos 

motivos para estuadar casos: intrínsecos, instrumentais e coletivos. Os intrínsecos associam-se 

com a representação de traços particulares; os instrumentais com esclarecimentos de traços 

sobre algumas questões e os coletivos com a abordagem de vários fenômenos conjuntamente. 

Os autores declaram que o estudo de caso refere-se ao levantamento com mais profundidade 

de determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos. Entretanto é limitado, pois 

se restringe ao caso que estuda, ou seja, um único caso, não podendo ser generalizado. No 

entanto, Marconi e Lakatos chamam atenção para o fato de que o estudo de caso ou método 

monográfico tem finalidade de obter generalizações: 

 

Partindo do princípio de que qualquer caso que se estude em profundidade pode ser 

considerado representativo de muitos outros ou até de todos os casos semelhantes, o 

método monográfico consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, 

condições, instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade de obter 

generalizações. (MARCONI & LAKATOS, 2008, p. 92)  

  



 
 

 Eles apresentam, a partir dos estudos de Ludke e Andre (1986), algumas 

características fundamentais do estudo de caso: visar a descoberta; enfatizar a interpretação do 

contexto; retratar a realidade de forma ampla; valer-se de fontes diversas de informações; 

permitir substituições; representar diferentes pontos de vista em dada situação e usar 

linguagem simples. 

Com relação às etapas da pesquisa, Gil (2009) mostra que não há consenso por parte 

dos pesquisadores quanto às etapas a serem seguidas em um estudo de caso. Entretanto, com 

base nos trabalhos de alguns autores que se dedicaram a essa questão, como Robert K. Yin e 

Robert E. Stake, tornou-se possível definir um conjunto de etapas que podem ser seguidas na 

maioria dos estudos de caso, que são a formulação do problema; definição da unidade-caso; 

determinação do número de casos; elaboração do protocolo; coleta de dados; avaliação e 

análise dos dados e preparação do relatório. 

O método de pesquisa é um estudo de caso porque lidamos com um problema do 

momento atual. Boaventura (2007, p. 57) caracteriza pesquisa como a busca sistemática de 

solução de um problema ainda não resolvido ou resolvível. Por exemplo, se o problema está 

situado no passado, usa-se a pesquisa histórica. Parece ser a mais apropriada metodologia 

quando os dados e a sua interpretação derivam de fontes documentais de eventos passados. Se 

o estudo é do presente, pode-se utilizar o estudo de caso, levantamento ou pesquisa 

experimental. Já em uma perspectiva futura; pode-se indicar a pesquisa-ação.  

As vantagens do estudo de caso estão na flexibilidade e na capacidade de 

contextualização. Segundo Leffa (2005), a flexibilidade permite que o pesquisador ajuste suas 

hipóteses iniciais de acordo com os dados novos que podem surgir durante a execução do 

projeto, dando assim conta da imprevisibilidade.  No entanto, devido à flexibilidade própria 

do estudo de caso, decidimos não apresentar hipóteses pré-definidas nesta pesquisa. Mas 

apresentaremos, na subseção seguinte, informações mais específicas sobre o problema que foi 

analisado neste estudo. 

 

 

3.1.2 O Problema 

 

 

 Na raiz deste projeto, encontra-se a preocupação em aumentar o interesse dos 

estudantes de escolas públicas, para a aprendizagem de Língua Estrangeira.  Por meio de 

minha experiência pedagógica, percebi que muitos alunos mostram-se desanimados para 



 
 

realizarem tarefas em sala de aula. E, quando as realizam, apresentam resultados aquém do 

esperado. 

Sabíamos que tínhamos definido um problema, o pouco engajamento dos aprendizes 

nas tarefas e também sabíamos que precisávamos confirmar a existência desse problema. Com 

esse propósito, nosso primeiro passo foi apresentar aos professores de outras matérias, que 

atuam no turno da manhã da Escola Estadual Guilherme Briggs, o questionário 1 (apêndice 

1), que intencionou investigar a percepção dos professores acerca da motivação dos alunos em 

diferentes disciplinas. Como os professores declararam que seus alunos eram, em sua maioria, 

pouco motivados, confirmamos o problema identificado por esta pesquisadora.  

Retornando ao método utilizado para este estudo, Marconi e Lakatos (op. cit.) 

mostram que o investigador, por meio do método qualitativo, entra em contato direto e 

prolongado com o indivíduo ou grupos humanos, com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada, permitindo um contato de perto com os informantes. Desse modo, à medida que 

os dados são coletados, são também interpretados, o que pode levar à necessidade de novos 

levantamentos. Por conseguinte, o pesquisador deste tipo de estudo parte do pressuposto de 

que é impossível prever todos os resultados possíveis antes de começar a execução do projeto.   

O estudo de caso permite que o sujeito seja visto como membro atuante da 

comunidade em que faz parte e permite que o investigador atue em contato direto com os 

sujeitos. Leffa (2005) mostra a importância do papel do pesquisador, que precisa conhecer os 

participantes de sua pesquisa com sua visão de mundo, seu estado emocional, suas amizades, 

suas frustrações, desafetos e preferências pessoais. Portanto, toda a responsabilidade de uma 

pesquisa baseada em um estudo de caso é do pesquisador, tornando-a subjetiva.  

  Desse modo, havendo já delineado as dimensões metodológicas desta investigação, 

apresentaremos, em seguida, dados referentes ao contexto da pesquisa.  

 

 

3.2 CONTEXTO DE PESQUISA 

 

 

Há três anos atuo como professora de Inglês em escolas públicas. Atuei nos Colégios 

Estaduais Guilherme Briggs, Manuel de Abreu e Ciep-Djanira. Nesse período, pude verificar 

quão desinteressados eram os alunos para a aprendizagem de Língua Estrangeira. Muitos 

estudantes deixavam de realizar tarefas simples solicitadas em sala de aula, eram infrequentes 

nas aulas e apresentavam resultados de aprendizagem muito baixos. Por conseguinte, esses 

comportamentos me levaram a refletir sobre o não engajamento dos aprendizes nas aulas de 



 
 

Inglês. Era necessário investigar meios que pudessem minorar esse problema e que pudessem 

auxiliar na prática do professor. Dessa forma, o fato de eu atuar como professora de Língua 

Estrangeira em uma escola estadual favoreceu o início dessa pesquisa e possibilitou 

estabelecer o contexto desta investigação.  

A pesquisa foi desenvolvida por meio da análise das ações de alunos do Colégio 

Estadual Guilherme Briggs, situado na rua Dr. Mário Viana, 625, Santa Rosa, em Niterói. O 

colégio tem em média um total de 1.040 (mil e quarenta) estudantes matriculados, que, em 

geral, são oriundos de comunidades próximas da escola. Com relação ao espaço físico, além 

das salas de aula, o colégio possui um laboratório de informática com 9 computadores 

disponíveis para os alunos com acesso a Internet, uma sala de vídeo, um auditório, um 

refeitório, duas quadras esportivas  e uma biblioteca, com dois computadores. Com relação ao 

ensino de língua estrangeira, o colégio oferece o ensino de Inglês como disciplina obrigatória 

no Ensino Fundamental e optativa no Ensino Médio, que tem como disciplina obrigatória o 

Espanhol. As aulas de Inglês são ministradas em dois tempos por semana, com duração de 50 

minutos cada. 

No ano de 2011, no turno da manhã, a escola ofereceu vagas para o Ensino 

Fundamental e Médio. Havia três turmas do 6º, 7º, 8º e 9º ano. Com relação ao 7º ano, as 

turmas eram as 703, 705 e 706. Essas turmas tinham em média 35 alunos, com número 

equivalente de meninos e meninas, que tinham faixa etária entre 12 e 16 anos. Apesar das 

turmas totalizarem 35 alunos, raramente todos estavam presentes nas aulas. Muitos deles 

tinham o hábito de chegarem no 2º tempo das aulas e também não levavam o material escolar. 

Desinteressados, atrapalhavam o desenvolvimento das aulas.   

Com relação à tarefa pedagógica projetada para esta pesquisa, ela teve como foco 

temático “Minha Cidade”, que foi o foco do 2º bimestre do 7º ano de 2011. Essa proposta 

curricular é apresentada no documento “Proposta Curricular: um novo formato – Língua 

Estrangeira”, divulgado pela Secretaria de Estado de Educação em fevereiro de 2010. 

Detalhes dessa proposta referentes ao 2º semestre do 7º ano estão organizados no quadro 

abaixo:  

 

Quadro 1: Proposta Curricular – 2º bimestre do 7º ano 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – 7º ANO/ ENSINO FUNDAMENTAL 

Foco do Bimestre  2º Bimestre  

MINHA CIDADE  

Competências e Habilidades ● Conhecimento de Mundo  
▪ Identificar e refletir sobre os aspectos positivos e os problemas existentes na 



 
 

sua cidade.  

 

● Conhecimento da Organização Textual  
▪ Relacionar as principais datas e eventos culturais da sua cidade.  

▪ Elaborar (pintura, desenho, recorte e colagem) e escrever um cartão a um 

amigo convidando para um evento cultural de sua cidade.  

▪ Ler e compreender pequenos textos, identificando suas partes principais.  

 

● Conhecimento do Sistema Linguístico  
▪ Reconhecer e empregar corretamente palavras e frases em L.E.M. 

correspondentes a sua cidade: localização, espaços culturais (museus, parques, 
cinemas), eventos e datas comemorativas, características geográficas e sócio-

econômicas. 

▪ Reconhecer e empregar tempos/aspectos/modos verbais relacionados ao tema.  

▪ Identificar e empregar corretamente a forma escrita de datas (dia, mês e ano) e 

referências climáticas (estações do ano, condições do tempo, etc).  

▪ Identificar e empregar corretamente a forma escrita de correspondência postal.  

▪ Identificar os números ordinais em L.E.M.  

 

● Conteúdos Atitudinais  
▪ Compreender e valorizar o papel da L.E.M. no processo de comunicação e 

interação humana.  

▪ Reconhecer e valorizar os aspectos socioculturais e geográficos da sua cidade.   

 

A tarefa pedagógica aplicada aos alunos do 7º ano trata-se de uma sequência de planos 

de trabalho – dois individuais e um coletivo. De exercícios simples a mais complexos, nosso 

objetivo era apresentar novos vocábulos da língua inglesa inerentes ao campo temático: 

pontos turísticos, explorando as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Com esse 

propósito, os aprendizes assistiriam aos vídeos, realizariam exercícios de compreensão 

auditiva, ouviriam e teriam acesso a letra de uma canção, realizariam pesquisas e produziriam 

um pôster sobre uma ponto turístico específico. No entanto, nosso propósito era apresentar 

esses novos conteúdos da língua inglesa, de forma divertida, para podermos atrair a atenção 

dos aprendizes.  

No inicio deste trabalho, apresentamos aos alunos um vídeo, que mostra a 

apresentação, realizada por um grupo de adolescentes, de um pôster sobre um ponto turístico 

de Niterói. A partir desse vídeo, os estudantes já poderiam construir a imagem do objeto da 

atividade
25

 analisada nesta pesquisa. Nesse planejamento pedagógico, exploramos gêneros 

multimediáticos: trailer de filme de animação, videoclipe e pôster. Na sequência, dois tempos 

foram destinados à apresentação do trailer e dois tempos destinados à apresentação do 

videoclipe. Em seguida, dois tempos foram usados com as pesquisas dos alunos e quatro 

tempos com a produção e apresentação do pôster. A princípio, estimava-se que a pesquisa 
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 É importante distinguir os termos atividade de tarefa. Tarefa é um conjunto de planos de trabalho, cujo 
propósito final é facilitar a aprendizagem de língua, ela tem um objetivo em um contexto de aula. Já atividade 
compreende o comportamento que é realmente produzido quando um ou mais indivíduos realizam uma 
tarefa. Portanto, atividade é o processo e o resultado de uma tarefa, examinada em seu contexto sociocultural.    



 
 

seria concluída em oito aulas em cada turma; entretanto, em razão de imprevistos em função 

de paralizações, foi necessário inserir mais 2 aulas no planejamento. É relevante ressaltar que 

as aulas com o trailer e o videoclipe foram realizadas na sala de vídeo. Já os dois tempos 

destinados à pesquisa foram realizados na biblioteca, pois o laboratório de informática não 

estava disponível. Por fim, a produção e apresentação dos trabalhos dos alunos aconteceram 

em suas respectivas salas de aula (cf. 3.2.2.3). 

A atividade apresentada e analisada neste estudo foi denominada “Produzir e 

apresentar um pôster sobre uma atração turística”. Ela é desenvolvida a partir de diferentes 

ações dos aprendizes, que estão interligadas e que não podem ser analisadas isoladamente, 

fora do contexto da atividade. As ações têm objetivos específicos e se relacionam com o 

objeto/motivo da atividade. Compreendemos que as ações dos estudantes se manifestam em 

três fases subsequentes e estão diretamente relacionadas com o objeto da atividade que é 

produzir e apresentar um pôster sobre um ponto turístico. Sendo assim, nesta pesquisa, 

apresentaremos a análise dessa atividade à luz da TA. 

Nas subseções seguintes, apresentaremos informações mais precisas sobre os sujeitos, 

instrumentos e procedimentos dessa pesquisa. 

 

 

3.2.1 O Contexto escolar 

 

 

O estudo está relacionado a uma ação planejada de caráter educacional, envolvendo a 

pesquisadora e os estudantes. Os alunos que atuaram na atividade são aprendizes das turmas 

703, 705 e 706 do 7º ano, do turno da manhã, do Colégio Estadual Guilherme Briggs. A 

princípio, em virtude do alto índice de faltas, tínhamos como critério analisar os 

comportamentos, ações e trabalhos somente dos estudantes que participaram de todas as 

tarefas, ou seja, quarenta alunos. Entretanto, para caracterizar os diferentes elementos que 

compõem uma atividade de ensino no contexto mediado principalmente por vídeos foi 

necessário estabelecer novo critério para o refinamento dos dados a serem analisados.  

Em todo o processo de desenvolvimento da atividade, as ações e comportamentos dos 

estudantes eram analisados de forma geral. Sendo assim, aqueles que estavam nas aulas, 

realizavam os exercícios e respondiam aos questionários. Entretanto, para a análise dos dados 

apresentada neste trabalho, selecionamos três grupos específicos. Nosso critério foi escolher 

um grupo cujo pôster mais se aproximou do objeto da atividade proposto; outro que se 

aproximou um pouco e, por fim, o grupo cujo pôster mais se distanciou do objeto.  



 
 

Consequentemente, com os dados dos estudantes que se envolveram na produção 

desses três pôsteres, foi possível compreender melhor o funcionamento de uma atividade e 

verificar o grau de engajamento dos aprendizes desde a fase inicial da atividade até sua 

conclusão.  

Os dados foram referentes a treze sujeitos. No primeiro grupo, caracterizado como 

grupo 1, participaram Joana
26

, Leila, Teresa e Vívian. No segundo grupo, caracterizado como 

grupo 2, atuaram Ana, Cláudio, Roberto e Sérgio e, por fim, no terceiro grupo, caracterizado 

como grupo 3, participaram Isabel, Jaqueline, Júlia, Lídia e Neide. 

Com o objetivo de descrever o perfil desses aprendizes, apresentamos os questionários 

“Perfil dos Estudantes do 7º ano” (apêndice 11), que foi apresentado apenas aos componentes 

dos grupos descritos acima, uma aula após as apresentações dos pôsteres e o questionário 

(apêndice 2), que foi apresentado na fase preliminar deste estudo aos estudantes das três 

turmas do 7o ano. Por conseguinte, com as informações obtidas por meio desses dois 

questionários, descrevemos algumas características dos estudantes, mostrando sua relação 

com os instrumentos e o contexto da pesquisa. 

A seguir, apresentamos os perfis dos componentes dos grupos 1, 2 e 3. 

 

3.2.2 Participantes 

 

Joana tem 14 anos, um irmão, é natural do Rio de Janeiro e mora com seus pais no 

bairro Atalaia. Ela sempre estudou em escolas públicas. É aluna assídua, apresenta bom 

comportamento em sala de aula e nunca repetiu de ano. Ao participar das tarefas de Inglês, 

em geral, demonstra interesse e engajamento. Ela sempre realiza os exercícios e pesquisas que 

a professora de Inglês solicita tanto em sala de aula quanto em casa. Sua média de avaliação é 

7. Com relação aos trabalhos, ela prefere as tarefas em grupos e diz que faz somente a sua 

parte do trabalho. Joana gosta das aulas de Inglês e acha que é importante aprender Inglês 

porque será útil em sua vida profissional. Ela pretende ser fisioterapeuta e diz que um dia 

poderá atender um paciente estrangeiro. Ela diz que quer aprender “tudo”, ou seja, falar, 

ouvir, escrever e ler em Inglês. Ela não pretende estudar em nenhum cursinho de Inglês; 

entretanto, se puder optar estudará Inglês no Ensino Médio. Joana afirma que poucos 

professores trabalham com vídeos na escola e lembra apenas dos vídeos apresentados pela 

professora de Inglês, dos quais gostou muito. Ela gosta de assistir aos filmes, principalmente, 

                                                             
26 Os nomes apresentados nessa pesquisa são fictícios, dessa forma, preservamos as identidades dos alunos. 



 
 

às comédias românticas. Seu contato com a Internet é muito restrito, ela nunca assistiu vídeos 

no youtube. Joana diz que gostaria de ter mais aulas com vídeos porque devem ser muito 

divertidas.  

Leila tem 13 anos, três irmãos, é natural de Niterói e mora com seus pais no bairro 

Atalaia. Ela sempre estudou em escolas públicas. É aluna assídua, apresenta bom 

comportamento em sala de aula e nunca repetiu de ano. Ao participar das tarefas de Inglês, 

em geral, demonstra interesse e engajamento. Ela sempre realiza os exercícios e pesquisas que 

a professora solicita tanto em sala de aula quanto em casa. Sua média de avaliação é 8. A 

aluna tem preferência por trabalhos em grupos e sempre faz a sua parte do trabalho. Leila 

gosta das aulas de Inglês e afirma ser importante aprender Inglês porque será útil em sua vida 

profissional. Leila pratica aulas de Taekwondo na escola, no Projeto Mais Educação e 

pretende ser lutadora de Taekwondo. Ela diz que quer aprender falar, escutar, escrever e ler 

em Inglês. Apesar de afirmar que gosta das aulas de Inglês, ela pretende estudar Espanhol nas 

aulas do Ensino Médio. Leila afirma que nenhum professor costuma apresentar vídeos em 

suas aulas e acha que não gostaria tanto de aulas com vídeos. Ela gosta de assistir aos filmes e 

prefere às comédias. A aluna raramente assiste vídeos no youtube mas, quando assiste, são 

vídeos de músicas. Ela gosta das aulas de Inglês sem vídeos e afirma que a apresentação de 

vídeos nas aulas não vai fazer muita diferença.   

Teresa tem 12 anos, um irmão, é natural de São Gonçalo e mora com sua avó no bairro 

Atalaia.  Estudou apenas no 1º ano em uma escola particular de nome “Tico e Teco”, mas 

depois ingressou em escolas públicas. É uma aluna assídua, apresenta bom comportamento 

em sala de aula e nunca repetiu de ano. Ao participar das tarefas de Inglês, em geral, 

demonstra interesse e engajamento. Ela sempre realiza os exercícios e pesquisas que a 

professora de Inglês solicita tanto em sala de aula quanto em casa. Sua média de avaliação é 

7. Com relação aos trabalhos, ela prefere trabalhos em grupo em relação aos individuais e, 

quando realiza os trabalhos, ela faz somente a sua parte do trabalho. A aluna diz que gosta das 

aulas de Inglês porque acha as aulas muito interessantes. Para ela, aprender Inglês é 

importante porque vai ser útil na sua vida profissional. Sua meta é ser Arquiteta ou 

Veterinária. Ela deseja aprender todas as habilidades de Inglês porque pretende viajar bastante 

e se comunicar com pessoas de diferentes lugares. Ela não pretende cursar Inglês em 

cursinhos fora da escola e, apesar de gostar das aulas de Inglês, ela pretende estudar Espanhol 

nas aulas do Ensino Médio. Teresa diz que poucos professores trabalham com vídeos na 

escola e lembra que apenas os professores de Inglês e História apresentam vídeos em suas 

aulas, dos quais gostou muito. Teresa gosta de assistir a televisão, principalmente, novelas 



 
 

como “Rebelde”. Com relação a filmes, ela prefere comédias românticas. Seu contato com a 

Internet é muito restrito, já que nunca assistiu vídeos no youtube. Ela demonstra interesse por 

mais aulas com vídeos porque devem ser muito divertidas.  

Vívian tem 13 anos, um irmão, é natural de Niterói, mora com seus pais, no bairro 

Badu. Ela sempre estudou em escolas públicas. É aluna assídua, apresenta bom 

comportamento em sala de aula e nunca repetiu de ano. Ao participar das tarefas de Inglês, 

em geral, demonstra interesse e engajamento. Ela sempre realiza os exercícios e pesquisas que 

a professora solicita tanto em sala de aula quanto em casa. Sua média de avaliação é 9. A 

aluna tem preferência por trabalhos em grupos e sempre faz a sua parte do trabalho. Vívian 

gosta das aulas de Inglês e afirma ser importante aprender Inglês porque será útil em sua 

carreira. Ela pratica aulas de Taekwondo na escola, no Projeto Mais Educação e tal como 

Leila pretende ser lutadora de Taekwondo. Ela deseja aprender falar, escutar, escrever e ler 

em Inglês. Apesar de afirmar que gosta das aulas de Inglês, se puder escolher, ela optará 

cursar Espanhol nas aulas do Ensino Médio. Vívian afirma que nenhum professor costuma 

apresentar vídeos em suas aulas. Entretanto, caso os professores venham usar vídeos, seu 

gosto por essas aulas dependeria dos vídeos apresentados. Com relação ao seu gosto por 

filmes, ela prefere comédias. Já vídeos no youtube, ela assiste raramente mas, quando assiste, 

prefere vídeos de músicas. Ela gosta das aulas de Inglês sem vídeos e afirma que uma 

apresentação de vídeos nas aulas não vai fazer muita diferença.   

Ana tem 13 anos, um irmão, é natural de Niterói e mora com seus pais no bairro Santa 

Rosa. Ela sempre estudou em escolas públicas. É uma aluna interessada nas aulas, entretanto, 

não é assídua. Apresenta bom comportamento em sala de aula e nunca repetiu de ano. Ao 

participar das tarefas de Inglês, em geral, demonstra interesse, mas realiza somente às vezes 

as tarefas que a professora solicita.  Sua média de avaliação é 6. Com relação aos trabalhos, 

ela prefere as tarefas individuais e, quando realiza trabalhos em grupos, ela diz que faz 

somente a sua parte do trabalho. Ana gosta das aulas de Inglês e diz que aprender Inglês é 

interessante porque é algo novo além de ser útil em sua carreira profissional. Ela deseja ser 

pediatra. Ana gostaria de aprender “tudo”, ou seja, falar, ouvir, escrever e ler em Inglês. Ela 

intenciona estudar em um cursinho de Inglês fora da escola e se puder optar, ela pretende 

continuar estudando Inglês no Ensino Médio. Com relação às aulas com vídeos, preferências 

por filmes e vídeos do youtube, não será possível apresentar os dados de Ana porque ela não 

estava presente no dia em que foi solicitado o preenchimento do questionário (apêndice 2).  

Cláudio tem 12 anos, quatro irmãos, é natural de Niterói e mora com seus pais em 

Santa Rosa. Ele sempre estudou em escolas públicas e nunca repetiu de ano. É um aluno 



 
 

pouco interessado nas aulas de Inglês e não é assíduo. O aluno não apresenta comportamentos 

indisciplinares, entretanto, com relação às tarefas de sala de aula, realiza às vezes o que a 

professora solicita, mas não faz as tarefas de casa, logo seu engajamento nas aulas é fraco. 

Sua média de avaliação é 5. Com relação aos trabalhos, ele prefere as tarefas individuais e faz 

sempre a sua parte do trabalho. Cláudio gosta das aulas de Inglês, para ele, aprender Inglês é 

importante porque é algo novo que está aprendendo e será muito útil em sua vida profissional. 

Cláudio pretende ser jogador de futebol e pretende conversar com muitos jogadores em 

Inglês. O aluno tem expectativas de, no futuro, cursar Inglês em um cursinho. Ele deseja falar, 

ouvir, ler e escrever em Inglês. Para o Ensino Médio, se puder escolher, ele vai optar por 

continuar estudando Inglês. Com relação às aulas com vídeos, preferências por filmes e 

vídeos do youtube, não será possível apresentar os dados de Cláudio porque ele não estava 

presente no dia em que foi solicitado o preenchimento do questionário (apêndice 2).  

Roberto, que tem 13 anos, dois irmãos, é natural de Santa Catarina e mora com seus 

pais no bairro Santa Rosa. Além de estudar, ele realiza um trabalho remunerado em uma loja 

de esquadrias de alumínio, próximo de sua casa, no turno da tarde. Roberto sempre estudou 

em escola pública e nunca repetiu de ano. Ele não se considera um aluno estudioso, pois se 

descreve como um aluno “mais ou menos” estudioso. Roberto é um aluno que, 

constantemente, está conversando e caminhando pela sala, sem demonstrar interesse nas aulas 

de Inglês. Com relação às tarefas, ele declara que somente às vezes realiza os exercícios que a 

professora de Inglês solicita e, às vezes, faz as pesquisas e os exercícios de casa. O aluno 

apresenta poucas faltas, mas demonstra pouco engajamento nas aulas, ficou em recuperação, 

mas passou de ano na disciplina de Inglês com a média 5.0. Com relação aos trabalhos, ele 

prefere realizar trabalhos em grupos e afirma que, ao realizar os trabalhos, ele faz a sua parte. 

Roberto declara que gosta das aulas de Inglês e estuda Inglês somente na escola. Ele acha 

importante aprender Inglês porque é um novo conhecimento. Entretanto, não demonstra 

perceber a aplicabilidade da Língua em sua vida. Roberto pretende ser Militar e diz que não 

vai precisar usar Inglês na sua carreira. Apesar de citar que aprender Inglês não é relevante 

para sua vida profissional, o aluno pretende estudar em um cursinho de Inglês, pois quer 

entender as pessoas que falam em Inglês. Já no Ensino Médio, ele pretende estudar Espanhol. 

Com relação a aulas com vídeos, Roberto não lembra de algum professor que tenha 

apresentado vídeos em suas aulas. Mas ele gostaria de ter aulas com vídeos porque devem ser 

divertidas. Ele gosta de assistir aos filmes, principalmente, filmes de ação e, no youtube, 

assiste, todo dia, vídeos de filmes de ação.   



 
 

Sérgio recusou-se a responder aos questionários. Tentou-se descobrir o motivo dessa 

recusa, mas o aluno manteve-se silencioso. Dessa forma, não foi possível descrever seu perfil 

a partir desses questionários. Entretanto, por meio de observações e relatos em sala de aula, é 

possível afirmar que Sérgio tem 15 anos e mora próximo à escola. É um aluno comunicativo, 

mas muito displicente com as atividades de LE e apresenta pouco engajamento nas tarefas, já 

que realiza apenas as tarefas que oferecem alguma pontuação. Apesar de conversar muito em 

sala de aula e dispersar a atenção de alguns alunos, ele não apresenta muita dificuldade na 

compreensão e na realização das tarefas quando se propõe a realizá-la. Sua média de 

avaliação é 7. 

Isabel tem 14 anos, dois irmãos, é natural de Niterói e mora com seus pais no bairro  

Santa Rosa. Ela sempre estudou em escolas públicas e nunca repetiu de ano. Não é uma aluna 

assídua e demonstra desinteresse nas aulas de Inglês já que conversa muito nas aulas. Realiza 

somente às vezes as tarefas de Inglês, mostrando pouco engajamento nas aulas. Sua média de 

avaliação é 5. Com relação aos trabalhos, ela prefere as tarefas em grupo e, quando realiza os 

trabalhos, diz que faz somente a sua parte do trabalho. Isabel não gosta de aprender Inglês na 

escola porque acha muito difícil. Mas, afirma que é importante aprender Inglês porque será 

útil em sua vida profissional, entretanto, ainda tem dúvidas sobre a profissão de seus sonhos. 

Apesar de achar as aulas de Inglês difíceis, ela afirma que gostaria de aprender a ler em 

Inglês. A aluna pretende, no futuro, estudar em um cursinho de Inglês. Já no Ensino Médio, 

pretende estudar Espanhol. Com relação às aulas com vídeos, preferências por filmes e vídeos 

do youtube, não será possível apresentar os dados de Isabel porque ela não estava presente no 

dia em que foi solicitado o preenchimento do questionário (apêndice 2). 

Jaqueline tem 13 anos, dois irmãos, é natural do Rio de Janeiro e mora com seus pais 

no bairro Santa Rosa. Ela sempre estudou em escolas públicas e nunca repetiu de ano. 

Jaqueline é assídua, considera-se uma aluna estudiosa e declara que sempre realiza os 

exercícios e pesquisas que a professora de Inglês solicita. Ela demonstra engajamento nas 

aulas de Inglês e sua média de avaliação é 7. A aluna prefere as atividades em grupo em 

relação às individuais e, quando realiza os trabalhos, ela faz somente a sua parte do trabalho. 

Jaqueline não gosta de aprender Inglês na escola porque acha muito difícil. Mas sabe que 

aprender Inglês será útil em sua vida profissional, pois pretende ser advogada ou jornalista. 

Apesar de achar as aulas de Inglês difíceis, ela afirma que gostaria de aprender a falar, 

escutar, escrever e ler em Inglês. Ela também pretende estudar em um cursinho de Inglês, 

além disso, caso possa optar, ela pretende continuar estudando Inglês no Ensino Médio. Com 



 
 

relação a aulas com vídeos, Jaqueline lembra da professora de Artes que já apresentou vídeos 

em suas aulas, dos quais gostou muito. Com relação a filmes, a aluna gosta de assistir às 

comédias. Já vídeos no youtube, ela assite raramente e, quando assiste, prefere vídeos de 

músicas, principalmente, funk. Ela demonstra interesse por mais aulas com vídeos porque 

devem ser muito divertidas. 

Júlia tem 14 anos, três irmãos, é natural de São Paulo e mora com seus pais no bairro 

Atalaia. Ela sempre estudou em escolas públicas e já repetiu de ano na 3ª série. Além de 

estudar, realiza trabalho remunerado em um curso. Ela considera-se uma aluna estudiosa, 

afirma que gosta das aulas de Inglês e sempre realiza as tarefas que a professora solicita. 

Apesar de assídua, a aluna não realiza as tarefas em sala de aula conforme declara, sua média 

de avaliação é 5. Com relação aos trabalhos, Júlia prefere as tarefas individuais e, ao realizá-

las, declara que faz a sua parte e a dos colegas. Júlia afirma que aprender Inglês é interessante 

porque é algo novo que se está aprendendo. Ela gostaria de aprender a falar, ouvir, ler e 

escrever porque poderá ser útil em sua vida profissional, ela deseja ser médica. Júlia pretende 

estudar em um cursinho de Inglês; entretanto, se puder optar em uma LE no Ensino Médio, 

vai escolher Espanhol. Com relação às aulas com vídeos, preferências por filmes e vídeos do 

youtube, não será possível apresentar os dados de Júlia porque ela não estava presente no dia 

em que foi solicitado o preenchimento do questionário (apêndice 2). 

Lídia tem 12 anos, dois irmãos, é natural de São Gonçalo e mora com seus pais no 

bairro Ititioca. Ela já estudou em uma escola particular cujo nome é Raisabella em São 

Gonçalo e nunca repetiu de ano. É assídua mas, no atual bimestre, apresentou muitas faltas. A 

aluna apresenta bom comportamento em sala de aula, considera-se estudiosa, no entanto, 

declara que somente às vezes realiza os exercícios e pesquisas que a professora de Inglês 

solicita. Sua média de avaliação é 6. Com relação aos trabalhos, ela prefere as tarefas em 

grupo em relação às individuais e, ao realizá-las, ela faz somente a sua parte do trabalho. 

Lídia declara gostar “mais ou menos” das aulas de Inglês, mas diz ser importante aprender 

Inglês porque será importante em sua vida profissional. Ela pretende ser contadora. Ela deseja 

falar, escutar, escrever e ler em Inglês e pretende também estudar em um cursinho de Inglês; 

entretanto, caso possa optar, ela pretende cursar Espanhol no Ensino Médio. Com relação às 

aulas com vídeos, a aluna lembra que os professores de Artes, Matemática e História já 

apresentaram vídeos em suas aulas e ela afirma que gostou muito desses vídeos. Com relação 

a filmes, ela gosta de assistir aos filmes de ação. Já vídeos no youtube, ela assiste raramente e, 

quando assiste, prefere vídeos de músicas, principalmente, hip hop e pagode. Ela demonstra 

interesse por mais aulas com vídeos porque devem ser muito divertidas. 



 
 

Neide tem 12 anos, quatro irmãos, é natural de São Gonçalo e mora com seus pais no 

bairro Icaraí. Ela sempre estudou em escolas públicas e nunca repetiu de ano. A aluna 

considera-se estudiosa. É assídua; entretanto, diz que realiza somente às vezes os exercícios 

que a professora de Inglês pede e, às vezes, realiza as pesquisas e tarefas de casa.  O 

engajamento de Neide nas aulas é regular, sua média de avaliação é 6. Ela prefere as 

atividades em grupo em relação às individuais e, quando realiza os trabalhos em grupos, faz 

somente a sua parte do trabalho. Neide não gosta de aprender Inglês na escola porque acha 

chato. Mas sabe que aprender Inglês será útil em sua vida profissional, pois pretende ser 

modelo ou médica. Apesar de achar as aulas de Inglês chatas, ela afirma que gostaria de 

aprender a falar, escutar, escrever e ler em Inglês. A aluna pretende, no futuro, estudar em um 

cursinho de Inglês; entretanto, caso possa optar, ela pretende cursar Espanhol no Ensino 

Médio. Com relação às aulas com vídeos, ela lembra que a professora de Artes apresentou 

uma aula com vídeo, cuja aula gostou muito.  Com relação a filmes, ela gosta muito de assistir 

aos filmes, principalmente, às comédias. Já vídeos no youtube, ela assiste raramente e, quando 

assiste, prefere vídeos de músicas, principalmente, funk. Ela demonstra interesse por mais 

aulas com vídeos porque devem ser muito divertidas. 

A pesquisadora, professora das turmas, atuou em todos os processos da pesquisa. Na 

função de professora, atuou como mediadora das atividades e, na função de pesquisadora, 

atuou na observação das atitudes e comportamentos dos aprendizes em todas as etapas do 

estudo e nas aplicações dos instrumentos de coleta de dados. Tenho 47 anos, moro em Niterói, 

sou mestranda em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF), 

especialista em Língua Portuguesa pelo Instituto de Língua Portuguesa – Liceu Literário, 

especialista em Tradução pela Universidade Gama Filho (UGF), graduada em Letras 

(Português-Inglês) pela Universidade Plínio Leite (UNIPLI) e formada no curso de 

Aperfeiçoamento “Mídias na Educação”, oferecido pela Secretaria de Educação a Distância/ 

Ministério da Educação e Cultura (SEED/MEC) em parceria com a Secretaria de Estado de 

Educação (SEEDUC) e Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Graduei-me em 2007, ingressei na rede pública em Fevereiro de 2009. Atuei nos 

projetos Pró-Jovem Urbano de São Gonçalo e PROLEM da UFF, ambos no ensino de Língua 

Inglesa. Atualmente, além de atuar na rede estadual como professora de Inglês, atuo como 

coordenadora de tutoria do curso de Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa e Literatura, 

oferecido pela SEEDUC, aos professores de Língua Portuguesa, que atuam na rede pública. 

Detalhamos, a seguir, os procedimentos de coleta de dados. 

 



 
 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

 

Neste estudo de caso, para a análise deste trabalho, usamos dados gerados pelos 

seguintes instrumentos: observações, questionários, entrevistas e tarefas pedagógicas. A 

coleta de dados iniciou-se no mês de março e estendeu-se até o mês de julho de 2011. 

Entretanto, o último questionário foi aplicado no mês de agosto de 2011. 

 Em seguida, apresentaremos especificações desses instrumentos. 

 

 

3.3.1 Observação e Notas de Campo 

 

 

 Segundo Marconi e Lakatos (2008), a observação é uma técnica de coleta de dados 

para conseguir informações, utilizando os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos 

que se deseja estudar. Há diferentes tipos de observação: assistemática, sistemática, não 

participante, individual e de equipe. No presente trabalho, usamos dois tipos de observação: a 

individual e a assistemática. Individual porque como o próprio nome indica, é a técnica de 

observação realizada apenas por um investigador. Nesse caso, a personalidade dele pode 

projetar-se sobre o observado, fazendo algumas inferências ou distorções, pela limitada 

possibilidade de suas informações, anotando os eventos reais.  Já a observação assistemática é 

a técnica da observação não estruturada também denominada espontânea, informal, ordinária, 

simples, livre, ocasional e acidental. Consiste em recolher e registrar fatos da realidade sem 

que o pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas diretas. É mais 

empregada em estudos exploratórios e não tem planejamento e controle previamente 

elaborado. 

 Em todo o processo de desenvolvimento da pesquisa, a pesquisadora pôde observar os 

comportamentos e atitudes dos aprendizes. Dessa forma, após os tempos de aulas diários, a 

pesquisadora realizava anotações sobre os principais acontecimentos ocorridos em sala de 

aula e, em alguns momentos, houve registro em vídeo desses acontecimentos. Estas anotações 

auxiliaram na análise dos dados e na interpretação dos resultados. Segundo Cavalcanti e 

Moita Lopes (1991), as notas representam uma fonte valiosa em que o pesquisador procura 

descrever o que, na sua interpretação, está ocorrendo.  



 
 

 Nesta pesquisa não somente as notas, mas as filmagens serviram como bons recursos 

de observação.  

   

 

3.3.2 Questionários 

 

 

Por questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito 

pelo pesquisado. É um meio rápido e barato de obtenção de informações, além de garantir 

anonimato e não exigir treinamento pessoal.  

De acordo com Gil (2009), a elaboração de um questionário consiste basicamente em 

traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Naturalmente, não 

existem normas rígidas a respeito da elaboração do questionário. Todavia, com base na 

experiência dos pesquisadores, é possível definir regras práticas a esse respeito tais como: as 

questões devem ser preferencialmente fechadas, mas com alternativas suficientemente 

exaustivas para abrigar ampla gama de respostas possíveis; devem ser incluídas apenas 

perguntas relacionadas ao problema proposto; não devem ser incluídas perguntas cujas 

respostas possam ser obtidas de forma mais precisa por outros procedimentos; devem ser 

evitadas perguntas que penetrem na intimidade das pessoas; as perguntas devem ser 

formuladas de maneira clara, concreta e precisa; a pergunta deve possibilitar uma única 

interpretação; o número de perguntas deve ser limitado e o questionário deve ser iniciado com 

as perguntas mais simples e finalizado com as mais complexas. 

A pesquisa utilizou um total de seis questionários: um para os professores e outro para 

os alunos, na fase inicial. Em seguida, um após a tarefa com o trailer, outro após a tarefa com 

o videoclipe e outro antes dos alunos apresentarem o pôster. Por fim, foi apresentado um 

questionário específico aos componentes dos grupos cujas ações foram analisadas neste 

trabalho.  

Na etapa diagnóstica da pesquisa, o primeiro questionário (apêndice 1) foi apresentado 

aos professores do turno da manhã, no mês de Março de 2011. Eles receberam via e-mail um 

convite para responderam às questões por meio da ferramenta Survey Monkey, disponível na 

web no link http://www.surveymonkey.com/s/MMRSHS6. O questionário continha oito 

questões e tinha o propósito de inquirir a opinião desses profissionais acerca da motivação de 

seus alunos e de seu processo de aprendizagem. O questionário também intencionava 

investigar se e com que frequência os professores usavam vídeos como recurso mediático. A 



 
 

aplicação desse questionário era necessária para começarmos a compreender e ter dados sobre 

o contexto do desenvolvimento da pesquisa. 

O segundo questionário (apêndice 2), com oito questões, foi apresentado aos alunos no 

final de março. Intencionávamos pesquisar sobre suas preferências. Dessa forma, inquirimos 

opiniões dos aprendizes quanto ao uso de vídeos nas aulas em geral. Nesse sentido, 

investigamos se eles estavam acostumados a ter aulas com vídeos, se eles gostavam dessas 

aulas, quais eram seus vídeos prediletos, se eles gostavam das aulas de inglês e se eles 

gostariam de ter aulas de inglês com vídeos. 

O terceiro questionário (apêndice 3), com nove questões, foi apresentado na primeira 

semana de junho. Com as primeiras questões, tínhamos o propósito de investigar as 

expectativas dos alunos antes das tarefas e suas percepções após sua realização. Dessa forma, 

esse questionário foi aplicado, após a realização da primeira tarefa com o trailer. As questões 

intencionavam investigar se os alunos estavam curiosos para saber como seriam as aulas com 

os vídeos; como eles se comportaram ao assistirem ao trailer; se, naquele momento, eles 

estavam atentos ao vídeo, se gostaram do trailer e se realizaram a tarefa com interesse ou com 

displicência. Com essas questões, foi possível analisar se a ferramenta vídeo motivou o aluno, 

exercendo influência sobre seu comportamento. Já com as questões finais, tínhamos o 

propósito de investigar os comportamentos dos aprendizes ao realizarem o exercício de 

compreensão auditiva, proposto após a apresentação do trailer. Precisávamos inquirir dados 

acerca de seu engajamento na tarefa. Por fim, com a última questão, verificamos qual era o 

objetivo do aprendiz ao participar daquela atividade. Os dados dessa última questão poderiam 

mostrar se o aprendiz compreendia o objetivo de sua ação naquela etapa. Além disso, 

poderíamos também inquirir informações sobre supostas necessidades que pudessem 

impulsionar o aluno a uma ação na atividade. Por exemplo, o aluno que respondesse “receber 

uma nota pela participação na atividade” poderia estar mostrando a necessidade de adquirir 

mais pontos avaliativos. 

O quarto questionário (apêndice 5), apresentado na segunda semana de junho,  

também teve o propósito de investigar se o aluno estava interessado e se realizou as tarefas 

com mais engajamento. Inquirimos qual foi o objetivo do aprendiz ao realizar o exercício 

proposto após a apresentação do videoclipe e também suas opiniões e gostos relacionados aos 

vídeos e tarefas apresentadas.  

A apresentação do penúltimo questionário (apêndice 7) ocorreu após a produção dos 

pôsteres dos alunos e antes de suas apresentações, na primeira semana do mês de julho. Com 

esse instrumento, questionamos qual era a relação que se estabelecia entre as tarefas com o 



 
 

trailer, com o videoclipe, com a produção e apresentação do pôster. Pretendíamos analisar as 

respostas dos aprendizes e investigar a aplicabilidade da TA para o estudo das ações e reações 

dos alunos frente a uma tarefa pedagógica, observando os resultados dos trabalhos dos 

estudantes.  Presumíamos que quanto mais os alunos compreendessem as relações que se 

estabeleciam entre suas ações, melhores seriam os resultados da atividade. Ainda 

investigamos se o estudante tinha consciência da importância de suas ações e das ações de 

seus colegas na atividade. De acordo com a TA, uma atividade é um conjunto de ações, cada 

qual orientada a um objetivo, que são mobilizadas para se direcionarem a um determinado 

objeto, que poderá ser transformado ou não em um resultado.  Logo, se um participante 

desistisse de sua ação, o resultado da atividade poderia ser diferente daquele idealizado. Por 

fim, intencionávamos também analisar a atitude do aprendiz mediante a apresentação do 

trabalho final. 

Já o último questionário (apêndice 11) foi apresentado após a conclusão de todas as 

fases do projeto, no início de agosto. Esse instrumento teve o propósito de pesquisar mais 

informações acerca dos perfis dos estudantes. Verificamos onde os alunos moram, se têm 

irmãos, se realizam algum trabalho remunerado, se estudam Inglês em cursos de idiomas, se 

gostam das aulas de Inglês, se sempre estudaram em escola pública, se gostam de assistir aos 

filmes, se assistem aos vídeos na Internet, quais são suas expectativas para o futuro ao 

aprender Inglês, se eles realizam as tarefas de Inglês e se pretendem cursar Inglês no Ensino 

Médio. Com esses dados, foi possível elaborar um quadro mais completo dos perfis dos 

aprendizes. 

 

 

3.3.3 Entrevista semi-estruturada 

 

 

A entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta dos dados. Trata-se 

de uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica, que pode proporcionar 

resultados satisfatórios e informações necessárias. Gil (2009) mostra que há diversos tipos de 

entrevistas, que variam de acordo com o propósito do investigador. Elas podem ser 

classificadas como padronizadas ou estruturadas, quando o pesquisador segue um roteiro 

previamente estabelecido e as perguntas aos entrevistados são predeterminadas. Ou podem ser 

despadronizadas ou semi-estruturadas, quando o entrevistador tem liberdade para desenvolver 

cada situação em qualquer direção que considere adequada.   



 
 

Gil (ibid.) declara que, geralmente as entrevistas qualitativas são muito pouco 

estruturadas, pois o principal interesse do pesquisador é conhecer o significado que o 

entrevistado dá aos fenômenos e eventos de sua vida cotidiana, utilizando seus próprios 

termos. Todavia, para esta pesquisa, decidimos estabelecer um roteiro para as entrevistas em 

virtude de alguns fatores. Primeiro, em razão das turmas serem grandes, havia em média trinta 

alunos em cada turma, logo não tínhamos condições de entrevistarmos todos os estudantes. 

Além disso, pela incerteza de que os alunos entrevistados seriam aqueles que fariam parte de 

nossos dados. A princípio, tomamos a decisão de estabelecer como critério para a seleção dos 

dados, informações fornecidas apenas por estudantes que tivessem participado de todas as 

etapas do planejamento de atividades. Como havia etapas futuras a serem realizadas e não 

sabíamos quais alunos estariam presentes nessas etapas, era conveniente apresentar o roteiro 

da entrevista. Outra justificativa para a aplicação do roteiro é a de que, a partir de um roteiro, 

os estudantes podem refletir e organizar melhor seus pensamentos por escrito, antes de serem 

questionados.  

No desenvolvimento deste estudo, foram realizadas três entrevistas. A primeira 

(apêndice 4), realizada na primeira semana do mês de junho, foi aplicada após os alunos terem 

participado da primeira tarefa com a apresentação do trailer. A entrevista teve o propósito de 

pesquisar as reações e expectativas dos estudantes com relação às aulas com vídeos.  

Já a segunda entrevista (apêndice 6), realizada na segunda semana de junho, foi 

aplicada após os aprendizes terem atuado na segunda tarefa com a apresentação do videoclipe. 

Tínhamos, novamente, o propósito de pesquisar as expectativas dos alunos com relação às 

aulas com vídeos. Intencionávamos saber se o aprendiz gostou da aula e solicitamos sugestões 

para aulas posteriores.  

A última questão está diretamente relacionada com a TA, que enfatiza a importância 

de se esclarecer ao sujeito o objeto da atividade. Com essa questão queríamos inquirir se os 

componentes dos grupos conheciam claramente o objeto da atividade no qual eles estavam 

engajados. Com esse propósito, investigamos se o aprendiz tinha ciência de que sua atuação 

nas tarefas com o trailer e com o videoclipe estava diretamente relacionada com as ações de 

produzir e apresentar um pôster. 

E a última entrevista (apêndice 8), realizada na primeira semana de julho, foi aplicada 

antes dos aprendizes apresentarem seus pôsteres. Em seguida, momentos da entrevista foram 

filmados. Questionamos acerca do verdadeiro motivo dos aprendizes terem atuado nas três 

tarefas. Perguntamos se eles tinham consciência da importância de suas ações na atividade. 



 
 

Verificamos também o estado emocional dos aprendizes; por exemplo, queríamos saber se 

eles estavam ansiosos, interessados, tímidos ou apreensivos para apresentarem seus pôsteres. 

Na subseção seguinte, apresentaremos detalhes sobre as entrevistas gravadas em 

vídeo.  

 

 

3.3.4 Entrevistas gravadas em vídeo  

 

 

O projeto previa a coleta de dados junto aos estudantes a partir de filmagens. Os 

aprendizes, em um primeiro momento, respondiam por escrito os roteiros das entrevistas 

(apêndices 4 e 6)  e, em seguida, respondiam as questões oralmente e eram filmados. Todos os 

estudantes dos grupos analisados responderam aos roteiros das entrevistas por escrito, mas 

nem todos responderam oralmente diante da câmera. Alguns estudantes demonstraram 

timidez e se recusaram a responder às perguntas; por conseguinte, a vontade dos aprendizes 

foi respeitada e filmamos apenas os estudantes que aceitaram responder às questões
27

. O 

grupo 1 foi o grupo que mais participou das entrevistas; em seguida, com poucas 

participações, vieram os grupos 2 e 3. Com relação à última entrevista, que seria realizada 

antes das apresentações dos grupos (apêndice 8), os alunos apenas responderam às questões 

por escrito devido ao pouco tempo destinado às apresentações dos grupos. 

As apresentações dos grupos foram filmadas e serviram como recurso para observar o 

comportamento dos aprendizes para esclarecer dúvidas ou corroborar nossas percepções. 

Além da observação e das entrevistas, outros instrumentos foram utilizados na 

pesquisa. Apresentaremos, na subseção seguinte, informações referentes às tarefas 

pedagógicas.  

 

3.3.5 Tarefas pedagógicas  

 

 

No desenvolvimento desta pesquisa, os aprendizes atuaram em três tarefas 

pedagógicas: duas individuais e uma coletiva. A primeira, de compreensão auditiva, estava 

relacionada com a apresentação do trailer; a segunda, uma lista de pontos turísticos e 

vocábulos em português, estava relacionada com a apresentação do videoclipe e a terceira, a 

                                                             
27 Apresentamos, neste trabalho, somente as filmagens de alunos, cujos pais autorizaram a divulgação por 
meio do Termo de Consentimento Informado (anexo 3 ). 



 
 

produção e apresentação de um pôster, estava relacionada com as pesquisas dos aprendizes 

sobre um ponto turístico. 

 

 

Tarefa 1 – Compreensão auditiva (apêndice 9) 

 

 

Essa tarefa foi apresentada na primeira semana de junho. Primeiramente, os alunos 

assistiram ao trailer do filme Rio para apreciação. Em seguida, eles assistiram a um diálogo 

do trailer para responderem às questões de compreensão auditiva. O trailer foi reapresentado 

mais uma vez a pedido da turma.  

No exercício de compreensão auditiva, destacam-se três questões de múltipla escolha e 

três questões de lacunas. As questões se relacionam com alguns diálogos apresentados no 

trailer. As expressões que os aprendizes deveriam destacar eram:  good morning, Blu; macaw; 

irresistible; beautiful; angel; the last blue macaw; can’t; there is a spider on my back. 

As questões foram apresentadas em Inglês. No entanto, após a leitura das questões em 

Inglês, a professora as traduzia. Mas o mesmo não ocorreu com as respostas, pois os alunos 

precisavam se esforçar para associarem as pronúncias dos vocábulos com as palavras escritas 

correspondentes. Por fim, o trailer foi novamente apresentado para que os estudantes 

conferissem suas respostas. 

 

 

Tarefa 2 – Lista de pontos turísticos e vocábulos em português (apêndice 10) 

 

 

Essa tarefa foi apresentada na segunda semana de junho. Primeiramente, os alunos 

assistiram ao videoclipe do Remix Drop it Low para apreciação. Em seguida, foi entregue aos 

alunos uma cópia do exercício, que apresentava duas questões. A primeira solicita aos alunos 

que relacionem as palavras em português que apareceram no videoclipe e a segunda solicita 

que relacionem as atrações turísticas do Rio que apareceram no videoclipe. Em seguida, o 

remix foi apresentado novamente para que os alunos realizassem o exercício. 

 
 

Tarefa 3 – Produção e apresentação de um pôster         

 

 



 
 

Essa tarefa coletiva foi realizada nas duas primeiras semanas de julho. A proposta era 

a de que grupos de estudantes escolhessem um ponto turístico e realizassem uma pesquisa 

acerca dessa atração. Para guiá-los na pesquisa, oito questões foram apresentadas: 

 

 Which city did you chose? (Qual cidade você escolheu?) 

 What language do they speak? (Qual língua eles falam?) 

 What is the landmark’s name? (Qual é o nome do ponto turístico?) 

 When was the attraction created? (Quando a atração turística foi construída?) 

 Where is the landmark situated? (Onde fica o ponto turístico?) 

 When can we visit the landmark? (Quando é que podemos visitar o ponto 

turístico?) 

 Describe your opinion of the landmark. (Descreva sua opinião sobre o ponto 

turístico.) 

 What else can we find in the city? (O que mais nós podemos encontrar na 

cidade?) 

 

Em seguida, os alunos atuaram na produção de frases que respondessem essas 

questões em Inglês e produziram um pôster com dados e figuras pertinentes ao tema. Por fim, 

realizaram sua apresentação em Inglês.   

A partir da análise dos resultados dessas tarefas pedagógicas, intencionávamos 

verificar se os estudantes estavam atentos às tarefas em geral, se eles as realizaram com 

responsabilidade ou sem interesse. Muitos erros, por exemplo, poderiam evidenciar falta de 

engajamento ou desinteresse nas tarefas, por conseguinte, falta de estímulo em suas ações. Já 

resultados positivos poderiam evidenciar interesse e engajamento. 

Antes de apresentarmos os procedimentos de análise de dados, vamos diferenciar os 

termos tarefa de atividade. 

 

 

 Tarefa x Atividade 

 

 

A literatura fornece várias definições para o termo tarefa. Por exemplo, Breen (1987) 

define tarefa como um conjunto de planos de trabalho, cujo propósito final é facilitar a 

aprendizagem de língua – do exercício mais simples ao mais complexo e mais longo. Nunan 

(1989) define tarefa como um trabalho direcionado que leva o aprendiz a compreender, 



 
 

produzir ou interagir com a língua-alvo. Para Van den Branden (2006), a tarefa é uma 

atividade na qual uma pessoa se envolve, a fim de atingir um objetivo, e que implica o uso da 

linguagem. Samuda & Bygate (2008) compreendem por tarefa uma ferramenta pedagógica 

em diferentes contextos de uso. Já Hoven (1997), vê a tarefa como uma atividade que tem um 

objetivo de aprendizagem em um contexto de aula (presencial ou virtual) e é elaborada ou 

estruturada por um professor ou designer, não tendo necessariamente uma progressão ou 

apresentação linear. A tarefa pode envolver um ou mais alunos, tanto dentro quanto fora da 

classe, durante um certo tempo.  

Para fins do presente trabalho, tomamos a definição apresentada por Coughlan e Duff 

(1994, p. 175) que esclarecem os termos atividade e tarefa da seguinte forma: “uma atividade 

[...] compreende o comportamento que é realmente produzido quando um indivíduo (ou 

grupo) realiza uma tarefa. Ela é o processo como também o resultado de uma tarefa, 

examinado em seu contexto sociocultural”
28

. Segundo Müller-Hartmann e Ditfurth (2010, p. 

24), essa distinção é importante porque ela descreve o papel das tarefas pedagógicas na 

estrutura mais ampla de uma atividade; logo, as tarefas precisam ser bem projetadas com 

comandos claros, atualizadas com assuntos que possam envolver o aprendiz e levá-los à ação, 

ou seja, ao processo da atividade.  

É importante ressaltar que, em todo o processo de elaboração das tarefas pedagógicas, 

estávamos atentos à escolha adequada das ferramentas mediadoras. Estávamos preocupados 

em selecionar ferramentas, que, provavelmente, despertariam a curiosidade e o interesse dos 

aprendizes e que pudessem atuar em sua aprendizagem. Conhecemos diversos artefatos que 

podem atuar na mediação da atividade de forma eficiente como livros, tarefas pedagógicas, 

software de computador. Entretanto, há muitas pesquisas voltadas para o uso de materiais de 

multimídia tais como o vídeo para se alcançar melhores resultados de aprendizagem, por 

exemplo, os estudos de Mayer (2005, 2006) e Danan (2004). Segundo Danan (op. cit.), o uso 

de materiais de multimídia permite a reapresentação dos insumos linguísticos através de 

diferentes mídias de forma complementar e integrada, o que exige o uso de diferentes campos 

de atenção e, por conseguinte, favorece a aquisição.  

Em seguida, apresentamos os procedimentos didáticos.    

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS RELATIVOS À TAREFA 

                                                             
28 “an activity... comprises the behavior that is actually produced when an individual (or group) performs a task. 
It is the process, as well as the outcome, of a task, examined in its sociocultural context.” Coughlan and Duff 
(1994, p. 175) 



 
 

 

 

O trabalho com os alunos foi realizado no processo de uma atividade, na qual 

diferentes ações foram realizadas a partir da projeção de três tarefas. Trata-se de uma 

sequência de tarefas que inicia com exercícios individuais simples e que culmina em 

exercícios coletivos mais complexos. Em nosso planejamento, procuramos facilitar a 

compreensão do tema das tarefas já que elas estavam interligadas pelo mesmo assunto: 

atrações turísticas.  

Como já explicado anteriormente, a atividade delimitada para análise neste trabalho 

apresenta ações individuais e coletivas dos alunos e tem como objeto a produção e 

apresentação de um pôster sobre uma determinada atração turística. Dessa forma, as ações 

sequenciais do sujeito, no curso da atividade, permitem gradativamente a construção do 

objeto. Os alunos, no início desse processo, foram informados que realizariam uma série de 

tarefas e que, ao final da última tarefa, apresentariam um pôster.  

Assim, em consonância com a TA, os aprendizes teriam consciência das metas de suas 

ações e do objeto da atividade, aumentando, dessa forma, a probabilidade de construírem com 

sucesso o objeto da atividade. De acordo com Leffa:  

 

“A capacidade do sujeito em ligar conscientemente um aspecto com outro é 

uma das preocupações básicas da TA, incluindo, por exemplo, a relação entre 

uma determinada ação que o sujeito estiver realizando num determinado 

momento e a consciência do resultado final para o qual a ação deverá 

contribuir.” (LEFFA, 2005, p. 3) 

 

Com o propósito de esclarecermos aos aprendizes o objeto da atividade – a produção e 

apresentação dos pôsteres em inglês –, antes de iniciarmos a primeira tarefa, apresentamos 

dois vídeos. Um deles que apresentava um grupo de estudantes expondo um pôster sobre um 

ponto turístico e o outro apresentava detalhes desse pôster em close.  

O pôster apresentado no vídeo tinha como tema o MAC - Museu de Arte 

Contemporânea de Niterói e mostrava as seguintes frases:  

 We choose the Niteroi city. (Nós escolhemos a cidade de Niterói.)
29

 

 In Brazil the people speak Portuguese. (No Brasil, as pessoas falam Português) 

                                                             
29 As traduções são expostas aqui apenas para facilitar a compreensão do leitor, elas não foram descritas no 
pôster. 



 
 

 The landmark is MAC – The Contemporary Art Museum. (O ponto turístico é 

MAC – Museu de Arte Contemporânea.) 

 The MAC is a museum. (O MAC é um museu.) 

 It was opened in 1996. (Ele foi aberto em 1996.) 

 It was designed by Oscar Niemeyer. (Ele foi projetado por Oscar Niemeyer.) 

 The MAC is situated in Boa Viagem – Niteroi. (O MAC é localizado em Boa 

Viagem – Niterói.) 

 We can visit the museum from Tuesday to Sunday. (Nós podemos visitar o 

museu de terça-feira até domingo.) 

 On Wednesday it is free. (Na quarta-feira é de graça.) 

 We think the MAC is very beautiful, It is like a flower, It is like a flying 

saucer. (Nós achamos que o MAC é muito bonito, ele parece uma flor, ele 

parece um disco voador.) 

 

Veja abaixo as duas figuras referentes aos vídeos de apresentação do pôster, que estão 

disponíveis nos links http://www.youtube.com/watch?v=3znULCXb-e8&NR=1, 

http://www.youtube.com/watch?v=qg5gUL5S-dc&feature=related. 

 

Figura 6: MAC - The Contemporary Art Museum 

(Pôster)

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3znULCXb-e8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=qg5gUL5S-dc&feature=related


 
 

Figura 7: Pôster - MAC - The Contemporary Art Museum 

 

 

Após informarmos aos estudantes sobre o objeto da atividade analisado nesta pesquisa, 

continuamos com nosso planejamento. Abaixo, são apresentados os procedimentos 

pedagógicos. 

 

 

3.4.1 Trailer – exercício de compreensão auditiva 

  

 

Na primeira etapa, a sinopse do filme de animação Rio e as especificações do gênero 

trailer de animação foram apresentadas. A professora iniciou a aula falando sobre o filme Rio, 

que tinha sido estreado no dia 8 de abril de 2011 e que estava ainda em cartaz nos cinemas. 

Ela informou que o filme é de animação em 3D, dos gêneros musical e comédia, produzido 

pela 20th Century Fox e pela Blue Sky Studios e dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha. Seu 

título refere-se à cidade do Rio de Janeiro, onde o filme é ambientado. Em seguida, 

apresentou sua sinopse: o filme conta a história de Blu, uma arara que deixa seu lar nos 

Estados Unidos e vem para a Cidade Maravilhosa para que sua espécie não seja extinta. A 

arara Blu embarca na aventura de uma vida e aprende a se abrir para tudo que a vida tem para 

oferecer ao longo do caminho. 

 Em continuidade a aula, a professora discorreu sobre o gênero multimídiatico 

animation movie trailer. Ela apresentou algumas das principais informações que podem ser 



 
 

encontradas em um trailer como, por exemplo, cenas resumidas do filme, personagens 

principais, uma canção, a voz de um locutor, nome dos artistas que fazem as vozes dos 

personagens, nome do produtor e ou diretor etc. Em seguida, a professora apresentou o vídeo 

Rio - Official Trailer 2 (Fig. 10), em inglês e sem legendas, que está disponibilizado no link: 

http://www.youtube.com/watch?v=GhE5nqvXz1w&feature=related. 

 

 

Figura 8: Rio-Official Trailer 
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 Após assistirem ao trailer, os alunos receberam o exercício de compreensão auditiva 

(apêndice 9) e fizeram o exercício. Eles deveriam ouvir partes de um diálogo exposto no 

trailer e preencher as lacunas com as palavras adequadas. O diálogo foi apresentado algumas 

vezes de acordo com as solicitações dos alunos.  

Para conferirem suas respostas, os alunos assistiram ao trailer legendado 

disponibilizado no link:   http://www.youtube.com/watch?v=qoXBCFZtpgI&NR=1. Essa 

tarefa teve como propósito, além de verificar a acuidade auditiva dos alunos, levá-los a 

reconhecer especificidades do gênero trailer. 

Após a realização da primeira tarefa, foi aplicado o questionário (apêndice 3) a todos 

os alunos da turma com o intuito de investigarmos suas expectativas antes e depois de suas 

atuações na atividade e examinarmos seus sentimentos, comportamentos e engajamentos neste 

http://www.youtube.com/watch?v=GhE5nqvXz1w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qoXBCFZtpgI&NR=1


 
 

processo. Observou-se que a turma estava alegre e interessada em assistir não somente ao 

trailer, mas ao filme inteiro. A turma preencheu o questionário sem relutância. 

 Em seguida, foi aplicado à turma o primeiro roteiro para a entrevista (apêndice 4), 

com o intuito de pesquisar as reações e expectativas dos estudantes com relação às aulas com 

vídeos. Após o preenchimento do roteiro, a turma foi filmada. Entretanto, poucos alunos 

aceitaram responder às questões oralmente e serem filmados. Eles até respondiam, mas não 

aceitavam a filmagem. Com essa gravação tínhamos o intuito de observar os comportamentos 

dos aprendizes e verificar mais detalhes que não foram expressos na forma escrita.  

Em seguida, os alunos entregaram as cópias do questionário, do roteiro e do exercício 

de compreensão auditiva. A partir das correções dos exercícios tínhamos o intuito de verificar 

o engajamento dos aprendizes na tarefa, se eles estavam atentos ao exercício proposto, se eles 

realizaram com responsabilidade acertando um número razoável de questões ou se resolveram 

as questões desinteressadamente.   

 

 

3.4.2 Videoclipe – relação das atrações turísticas e palavras em português 

 

 

Na segunda etapa, o remix “Drop It Low Remix From Rio” foi apresentado. A 

professora iniciou a aula falando sobre a cidade do Rio de Janeiro e discorreu sobre atrações 

turísticas que os alunos gostariam de conhecer, desse modo, foi possível despertar a atenção 

dos alunos para a temática do videoclipe. Em seguida, a professora apresentou as principais 

especificações do gênero musical remix, cujo nome é atribuído para uma canção modificada 

por outra pessoa, pelo próprio produtor ou por um DJ, onde ele coloca uma batida animada e 

efeitos adicionais criando uma versão dançante na música remixada.  

Além das especificações do remix, a professora apresentou informações sobre os 

cantores Will.i.am e Jamie Foxx, que também fizeram as vozes de duas aves do filme: Pedro, 

amigo de Blu e Nico, o canário amarelo. Will.i.am é rapper, compositor, cantor, ator, DJ e 

produtor musical norte-americano. Ele é um dos fundadores do grupo Black Eyed Peas, 

compõe e canta a maioria das canções do grupo além de trabalhar como produtor da banda. E 

Jamie Fox é ator, produtor, cantor, compositor e comediante norte-americano. Foi o terceiro 

negro a ganhar um oscar de melhor ator por sua atuação como Ray Charles no filme Ray. 

 Após essas apresentações, os alunos assistiram ao videoclipe “Drop It Low Remix 

From Rio”, disponibilizado no link: http://www.youtube.com/watch?v=_UAebPluecIl.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor
http://pt.wikipedia.org/wiki/DJ
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batida_(m%C3%BAsica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeitos_sonoros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rapper
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/DJ
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Eyed_Peas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ray_Charles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ray_(filme)
http://www.youtube.com/watch?v=_UAebPluecIl


 
 

Em seguida, a turma recebeu uma folha com o exercício (apêndice 10), que solicita 

que os estudantes relacionem as palavras em português que se destacaram na canção e os 

nomes das atrações turísticas que apareceram no videoclipe. 

Posteriormente, os alunos receberam a letra do remix (anexo 1), para que o professor 

pudesse trabalhar vocábulos específicos da canção. O objetivo principal dessa tarefa foi 

apresentar aos alunos as especificidades do gênero musical remix e levá-los a identificar 

alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro. Outro objetivo foi levá-los a refletir sobre o que a 

cidade do Rio de Janeiro oferece aos seus moradores. Iniciou-se, então, uma discussão sobre o 

que mais podemos encontrar na cidade do Rio além dos belos pontos turísticos. Por meio da 

reflexão, foi possível despertar o senso crítico dos estudantes. Algumas reflexões surgiram, 

por exemplo, os alunos mostraram que no Rio de Janeiro havia muitas coisas ruins como, 

pobreza, favelas e violência.  

Findando essa etapa, foi apresentado o remix legendado, disponibilizado no link: 

http://www.youtube.com/watch?v=J8p_q8Te6c0, para que os alunos pudessem checar suas 

previsões. 

Após assistirem ao videoclipe legendado, foi aplicado outro questionário (apêndice 5) 

e outro roteiro para entrevista (apêndice 6) a todos os alunos da turma. O questionário tinha o 

intuito de investigar o estado de ânimo e o engajamento dos alunos na realização da tarefa. E 

o roteiro tinha o propósito de verificar as expectativas dos alunos com relação às aulas com 

vídeos além de averiguar se os componentes dos grupos conheciam claramente o objeto da 

atividade em que eles estavam engajados. Em seguida, alguns alunos responderam oralmente 

às questões e foram filmados. 

Na aula seguinte, iniciou-se a terceira etapa do processo da atividade com a tarefa 

coletiva.  

 

 

3.4.3 Produção e Apresentação de um pôster  

 

 

Nessa etapa, os estudantes produziram e apresentaram um pôster sobre um ponto 

turístico específico. Era importante que os alunos compreendessem a relação que se 

estabelecia entre suas ações e as ações dos colegas. Eles precisavam saber que as ações dos 

colegas estavam intimamente ligadas ao sucesso do trabalho.  

Essa tarefa era coletiva, por conseguinte, as ações dos aprendizes seriam realizadas em 

grupos. Em cada grupo, os alunos atuariam de forma parecida com ações individuais com 

http://www.youtube.com/watch?v=J8p_q8Te6c0


 
 

metas específicas e, caso um aluno não participasse para atingir sua meta, o grupo todo seria 

prejudicado. Os grupos eram compostos por três a cinco componentes e a atração turística não 

precisava ser necessariamente do Rio de Janeiro; entretanto, eles não poderiam escolher os 

mesmos pontos turísticos que outros grupos. 

Os aprendizes poderiam participar com ações diferentes. Cada aluno poderia pesquisar 

informações específicas sobre o ponto turístico. Por exemplo, as oito questões que lhes foram 

entregues previamente para auxiliá-los na pesquisa poderiam ser dividas entre eles. Por 

conseguinte, os alunos poderiam procurar respostas para essas questões, selecionar outras 

informações relevantes para a pesquisa, levar figuras dos pontos turísticos, buscar versões dos 

vocábulos nos dicionários, fixar as figuras nos pôsteres, escrever o título do trabalho, colorir 

as letras, buscar em revistas outras figuras sobre o que mais a cidade oferecia aos moradores e 

turistas. Desse modo, seria imprescindível que todos participassem nas produções e 

apresentações dos pôsteres. 

 As questões que foram apresentadas para guiar os alunos em suas pesquisas foram 

colocadas no quadro, para que os grupos as copiassem. Essas questões foram apresentadas em 

Inglês, entretanto, à medida que a professora as escrevia no quadro, ela apresentava suas 

traduções. 

Em seguida, as pesquisas foram realizadas na biblioteca, a partir de dois computadores 

e alguns livros sobre pontos turísticos. No entanto, alguns alunos já tinham pesquisado em 

casa e começaram a produzir as frases em inglês, que responderiam às questões acima. Na 

sala de aula, os estudantes buscaram a versão de vocábulos nos dicionários, selecionaram 

figuras em revistas referentes a outras coisas que a cidade oferecia. Por fim, colaram as 

figuras, escreveram os títulos de seus trabalhos, escreveram as frases e apresentaram seus 

pôsteres em inglês. 

Em seguida, antes dos grupos apresentarem seus trabalhos, foi aplicado o penúltimo 

questionário (apêndice 7) a todos os alunos da turma. O questionário objetivava verificar se os 

alunos tinham consciência da relação que se estabelecia entre as tarefas com o trailer, com o 

videoclipe, com a produção e apresentação do pôster; se o estudante tinha conhecimento da 

importância de suas ações e das ações de seus colegas na atividade e se os alunos estavam 

animados e ou engajados na tarefa naquele momento.  

Após a turma preencher o questionário, foi aplicado o último roteiro para a entrevista 

(apêndice 8) com o intuito de verificar alguns motivos que levaram os alunos a realizarem a 

atividade. Além disso, intencionávamos investigar se os aprendizes tinham consciência da 

importância de suas participações nas tarefas e verificar o estado emocional dos aprendizes.  



 
 

Finalmente, as apresentações dos grupos foram filmadas para servirem como recurso 

de observação para essa pesquisa. 

Após decidirmos como seria a seleção dos dados dessa pesquisa, foi necessário aplicar 

um último questionário (apêndice 11), que teve o propósito de investigar mais informações 

referentes aos perfis dos alunos. Esse questionário foi apresentado após todas as etapas do 

estudo investigativo, no início do 3º bimestre do ano de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS E INSTRUMENTOS 

 

 

 Neste capítulo, apresento e discuto os resultados da investigação a partir da análise dos 

dados coletados por meio dos questionários, das entrevistas, das observações das aulas e dos 

produtos finais realizados pelos estudantes do 7º ano de uma escola pública estadual. 

Conforme já especificado no capítulo anterior, nessa análise, teremos como base a TA, 

principalmente, em dois de seus aspectos: Estrutura da Atividade e Princípios Básicos. 

 Com esse embasamento teórico, procuramos observar os comportamentos dos alunos 

inseridos em uma atividade, investigando seus prováveis motivos além dos seus estados 

emocionais ao participarem das tarefas. De maneira geral, procura-se compreender o 

desenvolvimento da atividade em si bem como caracterizar o ensino mediado por vídeos à luz 

da TA. Logo, nossa proposta é especificar os diferentes elementos que compõem uma 

atividade de ensino no contexto escolar.  

A análise vai mostrar uma atividade que têm o vídeo como a principal ferramenta 

mediadora. A primeira etapa dessa atividade relaciona-se com a apresentação de um trailer, a 

segunda etapa com a apresentação de um videoclipe e a terceira e última etapa com a 

produção e apresentação de um pôster sobre uma atração turística específica. 

Por meio da análise, refletiremos sobre mais dois aspectos. Pretendemos investigar se 

as tarefas mediadas por vídeos podem despertar o interesse dos aprendizes e levá-los a 

atuarem na atividade de forma mais engajada e, por conseguinte, atuarem em direção a seus 

objetivos. Intencionamos também investigar se alunos conscientes do objeto da atividade 

tendem a atuar de forma mais eficaz, confiante e engajada nas tarefas.  

Com os resultados deste estudo, buscamos, baseados na TA, orientar o trabalho do 

professor e fornecer subsídios para uma melhor compreensão do contexto que envolve uma 

atividade em uma escola pública no Estado do Rio de Janeiro.  



 
 

Com esses propósitos, apresentamos, em seguida, a atividade que foi denominada para 

este trabalho “Produzir e apresentar um pôster sobre uma atração turística”.  

 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA DE ATIVIDADE EM FOCO 

 

 

Esta análise se baseia no diagrama proposto por Engeström (1987), com base nos 

trabalhos de Vygotsky, Leontiev e do próprio Engeström, para representar, de forma geral, o 

sistema de atividade humana. O diagrama mostra que uma atividade é composta por sujeito, 

ferramenta, objeto, comunidade, regras e divisão de trabalho.  

 

Figura 9: Sistema de atividade humana (Engeström, 1987) 

 

                                                   Instrumentos mediadores 

  

                                     Sujeito(s)   Objeto/motivo         resultado(s) 

              

                                        Regras         Comunidade       Divisão de trabalho 

 

Conforme podemos ver na figura 11, todos os elementos estão interligados como um 

todo e influenciam um ao outro, representando o sistema de atividades que, como propõe a 

TA, constitui a estrutura mínima para análise.  

Vygotsky (1978) afirma que o indivíduo se relaciona com os objetos através de um 

contexto com a mediação de artefatos, ferramentas ou signos culturais. Segundo Bannon 

(1997), isso significa aceitar que a mente humana e a atividade possuem unidade e 

inseparabilidade. Nesse sentido, a mente humana existe e se desenvolve porque há um 

contexto de interação significativa e determinada pelo social entre os indivíduos e seu 

ambiente material.  

Portanto, o foco da TA está, segundo Daniels (2003), nessa interação que permeia a 

atividade humana e a consciência do indivíduo acerca do contexto. Nas próximas subseções, 

apresentamos os elementos básicos inseridos nesse contexto, ou seja, o sujeito, o instrumento, 

o objeto, a comunidade, as regras e a divisão de trabalho. 



 
 

 

 

4.1.1 Sujeito 

 

 

A análise inicia-se com a identificação dos sujeitos envolvidos no sistema de 

atividades. Nas tarefas aplicadas para o presente estudo, os sujeitos selecionados para a 

análise são treze alunos do 7º ano, do turno da manhã, do Colégio Estadual Guilherme Briggs, 

conforme foram descritos um a um na metodologia do capítulo anterior. De modo geral, de 

acordo com o exposto nos questionários é possível observar algumas características comuns 

aos grupos. A maioria sempre estudou em escolas públicas, mora com seus pais em bairros 

próximos da escola, tem idade entre 12 e 14 anos, estuda Inglês apenas na escola e considera-

se estudiosa. Os aprendizes de forma unânime responderam que aprender Inglês será 

importante para suas carreiras profissionais. E, em referência aos trabalhos em grupos, 

disseram que fazem somente a parte que lhes cabe no trabalho. 

Entretanto, há algumas divergências entre os grupos. As componentes do grupo 1 

disseram que gostam das aulas de Inglês e realizam sempre as tarefas que a professora aplica. 

Elas preferem atividades em grupo e, com exceção de Joana, disseram que pretendem estudar 

Espanhol no Ensino Médio.  

Os componentes do grupo 2 consideram-se estudiosos, mas declaram que somente às 

vezes realizam as tarefas que a professora aplica em sala de aula. Ana, Cláudio e Roberto 

gostam das aulas de Inglês. Ana e Cláudio preferem atividades individuais e pretendem 

estudar Inglês no Ensino Médio; já Roberto gosta das atividades em grupo e pretende estudar 

Espanhol. Sérgio se recusou a responder ao questionário. 

Já os componentes do grupo 3, com exceção de Júlia e Lídia, disseram que não gostam 

das aulas de Inglês porque acham as aulas difíceis. Apesar de considerarem-se estudiosas, 

afirmam que somente às vezes realizam as tarefas e pesquisas que a professora solicita. Todas 

as alunas revelaram que pretendem, no futuro, realizar um curso de Inglês; elas gostam de 

trabalhos em grupos com exceção de Júlia que prefere atividades individuais. Isabel, Júlia, 

Lídia e Neide intencionam estudar Espanhol no Ensino Médio diferentemente de Jaqueline, 

que pretende continuar estudando Inglês. 

Conforme dito no capítulo da metodologia, ainda com o propósito de se conhecer 

melhor as preferências dos sujeitos e suas características, foi aplicado outro questionário 

(apêndice 2), com oito questões. No total de treze alunos somente oito responderam a esse 



 
 

questionário: Joana, Leila, Teresa e Vívian do grupo 1; Roberto do grupo 2 e Jaqueline, Lídia 

e Neide do grupo 3. 

As duas primeiras questões investigavam se os alunos assistiam com frequência vídeos 

na escola e se eles gostavam dessas aulas. As alunas do grupo 1, Joana e Teresa, lembraram 

que professores de História e Inglês já apresentaram vídeos em sala de aula. Elas disseram 

que gostaram muito das aulas. Leila não lembrou dessas aulas, mas gostaria de assistir às 

aulas com vídeos. Já Vívian disse que não sabia se gostaria porque seu gosto dependeria do 

tipo de vídeo que seria apresentado. Roberto do grupo 2 também não lembrou de aulas com 

vídeos, mas disse que gostaria de assistir às aulas dessa forma. Já as três componentes do 

grupo 3 lembraram das aulas. Jaqueline e Neide lembraram das aulas de Artes e Lídia 

lembrou das aulas de Artes, História e Matemática. Todas disseram que gostaram muito das 

aulas com vídeos. Com essas respostas poderíamos inferir que alguns professores usavam 

vídeos nas turmas do 7º ano e com esse procedimento agradavam a maioria dos alunos. Dessa 

forma, usar vídeos nas aulas de Inglês poderia ser uma alternativa positiva para despertar o 

interesse dos estudantes.   

Em seguida, questionamos sobre quais eram seus gêneros de filmes prediletos. Seis 

alunos disseram preferir comédias e apenas Lídia e Roberto citaram filme de ação. 

Questionamos também sobre quais tipos de vídeos eles gostavam de assistir no youtube. Do 

grupo 1, Joana e Teresa nunca assistiram aos vídeos no youtube, Leila e Vívian raramente 

assistiam, mas, quando assistiam gostavam de ouvir músicas. Roberto do grupo 2 disse que 

assistia vídeos de filmes de ação. As três componentes do grupo 3, raramente, assistiam 

vídeos no youtube, no entanto, quando assistiam, escolhiam músicas. Os dados revelaram que 

ao selecionarmos os vídeos deveríamos dar preferência às comédias e às músicas.   

Já tínhamos dados sobre as afinidades dos estudantes quanto aos vídeos, mas 

precisávamos saber se eles tinham afinidades com as aulas de Inglês. Surpreendentemente, 

todas as componentes do grupo 1 e Jaqueline do grupo 3 disseram que gostavam das aulas de 

Inglês. Rodrigo do grupo 2 e Lídia do grupo 3 disseram que gostavam “mais ou menos”. Por 

fim, Neide disse que não gostava. Há apenas contradição nas respostas de duas alunas. 

Jaqueline, nesse momento, diz que gosta das aulas, entretanto, em outro momento, no 

questionário “Perfil dos Estudantes do 7º ano” (apêndice 11), ela diz não gostar. Júlia também 

se contradisse, pois, nesta fase, ela diz que não gosta das aulas de Inglês e no outro 

questionário afirma que gosta das aulas de Inglês.  

Os dados desse questionário revelaram que a maioria dos alunos gosta das aulas de 

Inglês. No entanto, em uma análise mais direcionada aos grupos, percebemos que a maioria 



 
 

que gosta está inserida no grupo 1
30

. Já os outros gostam pouco ou não gostam das aulas de 

Inglês. Percebemos que os alunos menos engajados nas tarefas são aqueles alunos que não 

gostam das aulas de Inglês. Portanto, é possível que, com pouco interesse nas aulas, as ações 

dos estudantes sejam menos dinâmicas. 

Em seguida, questionamos sobre o que eles esperavam das aulas de Inglês com vídeos. 

Seis alunos disseram que as aulas deveriam ser muito divertidas e apenas Leila e Vívian do 

grupo 1 disseram que não faria diferença. Já a última questão foi uma retomada da primeira, 

pois intencionávamos saber se os aprendizes gostaram de assistir aos vídeos que foram 

aplicados por outras disciplinas. Perguntamos se eles se lembravam de algum vídeo usado 

pelos professores. Cinco alunos não tinham lembrança das aulas. No entanto, Joana e Teresa 

do grupo 1 lembraram do filme “Orpheu” apresentado pela professora de Inglês. Já Lídia 

lembrou do filme “Chaves” apresentado pela professora de Artes. 

Com relação à participação dos grupos nas respostas desse questionário, houve 

destaque do grupo 1. Verificamos maior assiduidade do grupo 1, já que todas as componentes 

desse grupo responderam ao questionário, diferentemente dos outros grupos. No grupo 2, 

apenas um componente estava presente e no grupo 3, três alunas responderam ao questionário. 

 Após essa sondagem inicial, iniciou-se a primeira etapa da atividade. Nessa fase, o 

trailer do filme “Rio” foi apresentado juntamente com as especificações desse gênero. Os 

alunos realizaram o exercício de compreensão auditiva e, em seguida, foi apresentado aos 

aprendizes o questionário 3 (apêndice 3). 

 

 

4.1.1.1 Expectativas e Engajamento – Após a tarefa com o trailer 

 

 

O questionário 3 tencionou investigar algumas expectativas e engajamento dos 

aprendizes antes e após a tarefa com o trailer. As questões intencionam procurar informações 

acerca de suas atitudes e comportamentos durante o desenvolvimento da atividade e investigar 

se os aprendizes conheciam a meta de sua ação. Além da meta, as respostas poderiam indicar 

alguma necessidade do estudante.  

Onze alunos entre os treze componentes dos grupos responderam às questões. A 

questão 1 intencionou pesquisar a disposição dos aprendizes antes das aulas com o trailer. Os 

dados mostraram que todos os componentes do grupo 1 estavam curiosos para saber como 

                                                             
30 Decidimos nomear o grupo que mais se aproximou do modelo de pôster apresentado no início da atividade 
como o grupo 1, o grupo que se aproximou  mas apresentou algumas divergências como o grupo 2 e o grupo 
que mais se distanciou do modelo como o grupo 3. 



 
 

seriam as aulas com vídeos. Os componentes do grupo 2 Ana, Cláudio e Roberto também 

estavam curiosos; no entanto, Sérgio demonstrou desinteresse. Por fim, os componentes do 

grupo 3 disseram que não estavam interessados nas novidades, mostrando indiferença.     

A questão 3 verificou se eles gostaram das aulas com o trailer. Oito dos dez 

questionados disseram que gostaram muito e apenas Cláudio e Roberto, do grupo 2, disseram 

que gostaram um pouco. Com esses dados, começamos a perceber que atividades que usam 

vídeos como principal ferramenta mediadora podem vir de encontro às necessidades dos 

aprendizes.  

Já a questão 2 investigou o comportamento dos alunos ao assistirem ao trailer. Como 

podemos verificar no apêndice 3, há sete opções de respostas e os alunos poderiam selecionar 

mais de uma opção. Os estudantes do grupo1 disseram que prestaram atenção no trailer; 

assistiram, mas pensavam em outras coisas; ficaram admirados com o cenário e com os 

personagens do trailer e, apesar de não entenderem muito os diálogos, gostaram do trailer. Já 

os outros alunos disseram que gostaram do trailer e apenas Ana (grupo2) e Júlia (grupo3) 

disseram que assistiram, mas estavam pensando em outras coisas. Percebemos que os 

estudantes estavam sendo atraídos pelo trailer, ou pelo cenário, ou pelos personagens e, por 

conseguinte, prestaram atenção nele. Portanto, o vídeo, como uma ferramenta mediadora, 

estava atuando no comportamento dos estudantes. 

Com a questão 4, verificamos se os aprendizes se engajaram na tarefa. Perguntamos 

se, ao realizarem o exercício de compreensão auditiva, os alunos marcaram somente as 

questões que compreenderam bem, qualquer opção sem se esforçar em entender as questões 

ou primeiro as questões que eles sabiam e depois “chutaram” as restantes. A maioria 

respondeu que marcou somente as questões que compreendeu bem, já Leila do grupo1 e 

Sérgio do grupo 2 responderam que primeiro marcaram as questões que sabiam e depois 

“chutaram” as restantes. Com essas respostas corroboramos que os alunos demonstraram 

engajamento na tarefa, mostrando seriedade na realização do exercício.  

Outros dados que refletem engajamento dos aprendizes são as respostas da questão 6, 

que tinha como intenção investigar as expectativas dos alunos, ao verificarem suas respostas 

pertinentes ao exercício de compreensão auditiva. Observou-se que a turma solicitava que se 

repetisse o trailer várias vezes porque eles queriam conferir suas respostas. Todos os 

componentes dos grupos foram unânimes em responder que estavam curiosos para verificar se 

tinham acertado as questões.  

Com a questão oito intencionávamos investigar as atitudes dos alunos ao realizarem o 

exercício. Queríamos saber, por exemplo, se os alunos realizaram a tarefa com interesse, se 



 
 

eles se esforçaram para compreender os diálogos, se eles estavam satisfeitos ou entediados. 

Dois alunos do grupo 2, Ana e Sérgio, responderam que realizaram com satisfação o exercício 

e dois alunos do grupo 1, Leila e Joana, disseram que realizaram com satisfação e se 

esforçaram para aprender. O restante dos alunos respondeu que se esforçou para compreender 

os diálogos.  

Após analisarmos essas respostas, que mostram interesse na realização do exercício, 

examinamos os resultados do exercício de compreensão auditiva (apêndice 9). Confirmamos 

que os componentes dos três grupos responderam às questões dos exercícios com 

responsabilidade, já que o índice de erro foi muito pequeno. O interesse na tarefa também foi 

percebido por meio das observações da pesquisadora. Naquela fase, observou-se que os 

alunos pediam para que o trailer fosse repetido algumas vezes, mostrando que, realmente, eles 

desejavam conferir suas respostas. Com relação ao grupo 1, observou-se que Leila acertou 

todas as questões, Joana errou apenas a primeira questão e Teresa e Vívian erraram duas 

questões. Com relação ao grupo 2, Ana acertou todas as questões e Roberto errou apenas uma. 

Por fim, as três alunas do grupo 3, Júlia, Lídia e Neide, acertaram todas as questões. Esses 

dados demonstram que os aprendizes se engajaram na atividade, esforçando-se para 

compreenderem as questões. Em seguida, apresentamos resultados referentes à última questão 

do questionário 3. 

Conforme mencionado no capítulo teórico, toda atividade é orientada a um objeto e é 

motivada por uma necessidade. Lantolf (2000, p. 2) mostra que atividade não é meramente 

fazer alguma coisa, mas é fazer algo que é motivado também por uma necessidade biológica 

ou construída historicamente. Logo, necessidades tornam-se motivos, quando se direcionam a 

um objeto específico. Por exemplo, aprender a ler e escrever não se torna um motivo até que 

as pessoas decidam serem alfabetizadas. Portanto, os sujeitos precisam decidir construir seu 

motivo, que é inicialmente idealizado. O motivo da atividade analisada neste trabalho é 

apreender novos vocábulos da Língua Inglesa e produzir frases relacionadas com o tema 

ponto turístico. Já o resultado é produzir e apresentar um pôster sobre um ponto turístico 

específico. Compreendemos que os aprendizes começaram a construir o objeto da atividade a 

partir de suas primeiras ações.  

A atividade analisada neste trabalho refere-se a uma cadeia de ações. Segundo 

Leontiev (2010, p. 401) “[...] atividade não é um processo aditivo. Por isso, as ações não são 

coisas separadas que estão incluídas na atividade. A atividade humana existe como ação ou 



 
 

uma cadeia de ações”
31

. A partir da primeira etapa da atividade, quando os aprendizes 

assistiram ao trailer e fizeram o exercício de compreensão auditiva, os alunos já estavam 

atuando na transformação do objeto. Teoricamente, subentendemos que as ações dos sujeitos 

tenderiam para este objeto, apreensão de novos vocábulos. Entretanto, nem sempre o objetivo 

do professor é o objetivo do aluno. Decidimos investigar se os aprendizes conheciam suas 

metas e se havia alguma necessidade evidenciada nas respostas dos alunos. 

Para nos aproximarmos dos objetivos e ou necessidades de cada um deles, 

apresentamos a última questão do questionário 3: “Qual foi seu objetivo quando você realizou 

a atividade de compreensão auditiva?”. Os componentes do grupo1 responderam que seus 

objetivos eram compreender algumas palavras em Inglês do trailer e participar porque gostam 

da aula de Inglês. Os componentes do grupo 2, Cláudio e Sérgio, responderam que o objetivo 

era compreender novos vocábulos em Inglês que se destacam no trailer. Já Ana e Roberto do 

grupo 2 e Júlia, Lídia e Neide, do grupo 3, disseram que seu objetivo era receber uma nota 

pela participação na tarefa.  

Essas respostas mostram que alguns alunos tinham ciência da meta de suas ações e 

outros alunos, mesmo inconscientes, mostraram uma de suas necessidades. Por exemplo, o 

grupo 1 mostrou que conhecia o objetivo da ação e expressou também um desejo: participar 

porque gosta das aulas de Inglês.  Cláudio e Sérgio mostraram que seus objetivos eram o 

mesmo do professor. Mas Ana e Roberto do grupo 2, juntamente com Júlia, Lídia e Neide do 

grupo 3, apresentaram uma necessidade: receber pontos de avaliação. 

Com esses dados, mostramos que nem sempre o objetivo do professor é o objetivo dos 

alunos. Leffa (2005) afirma que o aluno, da mesma maneira que o operário numa grande linha 

de montagem, corre o risco de alienar-se da atividade na qual está envolvido, quando não 

consegue estabelecer a relação entre o que faz num determinado momento e o resultado final 

a que pretende chegar. No entanto, o fato de alguns alunos do grupo 2 e 3 terem a necessidade 

de receber uma nota avaliativa na participação do trabalho não os distanciou do objeto da 

atividade. Pelo contrário, essa necessidade impulsionou o aprendiz à ação já que os resultados 

da tarefa mostraram que eles compreenderam o objetivo de suas ações. Os três grupos 

obtiveram êxito na tarefa e mostraram que compreenderam a maioria dos vocábulos 

destacados no exercício. Com esses dados, percebemos que, nessa etapa, os sujeitos não se 

desviaram do objetivo de suas ações. Entretanto, ainda era cedo para saber se eles tinham 

consciência de que aquela ação estava ligada a outra ação que as unia a mesma atividade.  

                                                             
31 “[…] activity is not an additive process. Hence actions are not separate things that are included in activity. 
Human activity exists as action or a chain of actions.”  Leontiev (2010, p. 401)  



 
 

Além disso, esse fato não menosprezou um fato maior que foi o interesse que os 

participantes demonstraram em realizar a atividade. Com os resultados das ações nessa etapa, 

observamos que, mesmo com necessidades diferentes, o objetivo foi alcançado com sucesso.   

Ainda nessa etapa, após o preenchimento do questionário 3, apresentamos o roteiro da 

primeira entrevista (apêndice 4). Solicitamos aos alunos que preenchessem esse roteiro por 

escrito, antes de filmarmos as entrevistas. O roteiro possui três questões, que buscam 

pesquisar as expectativas dos alunos, antes de assistirem à aula com o trailer e também 

analisar se o vídeo atendeu às expectativas dos alunos, exercendo influência em seus 

comportamentos e/ou estado emocional.  

Todos os componentes do grupo 1, dois componentes do grupo 2 e dois componentes 

do grupo 3 responderam ao roteiro da entrevista. A primeira questão é: “Há algum tempo 

atrás, eu falei com vocês que trabalharíamos com vídeos nas aulas de inglês, o que você 

esperava dessas aulas?” O grupo 1 esperava aulas divertidas, interessantes e aprender Inglês. 

O grupo 2 também esperava aulas divertidas e educacionais, além de assistir a um filme. Já o 

grupo 3 esperava aulas mais interessantes. 

Na Figura abaixo apresentamos fragmentos com as respostas dos grupos. 

 

Figura 10: Respostas dos grupos para a primeira questão da entrevista 

Respostas de Joana, Leila, Teresa e Vitória (Grupo 1) 

 

 

 



 
 

 

Respostas de Ana e Roberto (Grupo 2) 

 

 

Respostas de Júlia e Neide (Grupo 3) 

 

 

 

Com esses dados podemos concluir que os alunos do grupo1 queriam aulas divertidas, 

mas queriam aprender Inglês. Os alunos do grupo 2 queriam se divertir, mas a palavra 

“educacional” da resposta de Ana evidencia que ela, além de desejar diversão, também queria 

aprender Inglês. Já Roberto queria assistir a um filme, ou seja, se divertir; e as outras duas 

alunas ainda expressavam falta de interesse nessa primeira etapa do projeto.  

Em seguida, questionamos: “Você acha que essa aula que você acabou de assistir com 

o trailer foi parecida com a que você tinha imaginado? Afinal, o que você imaginou quando 

eu disse que hoje teríamos aulas com vídeos?” Lilan tinha expectativas positivas; já Joana, do 



 
 

grupo 1, positivamente surpreendida, disse que havia imaginado aulas chatas, mas não foram. 

Teresa, Vívian e Roberto e Ana, do grupo 2, se surpreenderam positivamente. Por fim, Júlia e 

Neide, do grupo 3, esperavam assistir a um filme em Português. Abaixo, apresento os 

fragmentos com as respostas de Joana e Ana. 

 

Figura 11: Respostas de Joana (grupo 1) e Ana (grupo 2) 

 

 

  

Os vídeos exerceram influência no comportamento de Joana e Ana, animando-as. Com 

as respostas das alunas, observamos que elas mostravam pouco interesse nas aulas antes de 

assistirem, já que as imaginavam chatas. Mas, elas deixam transparecer sentimentos positivos, 

evidenciando animação quando disseram que as aulas foram divertidas e “muito legais”.  

Ainda com o intuito de aferir os interesses e reações dos aprendizes, questionamos: 

“Se eu fosse apresentar para vocês outra aula com vídeos, você acha que eu deveria dar uma 

aula parecida com essa que acabei de apresentar? Você acha que eu deveria agir diferente? O 

que você acha que deveria ser legal nas aulas com vídeos?” Todos do grupo 1 disseram que a 

professora poderia ministrar aulas parecidas com aquela porque a aula foi divertida. Além 

disso, apresentaram outras sugestões tais como apresentar o filme Rio e outros filmes.  

Os alunos demonstraram interesse em assistir ao filme “Rio”. Ana e Roberto do grupo 

2 disseram que a aula foi legal e que gostariam de ter aulas parecidas com aquela e gostariam 

também de assistir ao filme Rio todo. Já as alunas do grupo 3, Júlia e Neide, disseram que não 

queriam aulas parecidas porque elas queriam assistir ao filme Rio. Desse modo, as respostas 

dos alunos mostram que eles gostaram da aula com o trailer.  

A partir da análise dessa atividade, verificamos que vídeos como ferramenta 

mediadora pode ser um bom recurso para despertar o interesse dos aprendizes e levá-los a 



 
 

atuarem nas atividades. Canning-Wilson (2000, p. 2), a partir de sua pesquisa sobre o uso de 

vídeos, declara que “estudantes gostam de aprender língua com vídeos. Um dos resultados da 

pesquisa mostra que eles preferem filmes de ação e entretenimento em lugar de 

documentários na sala de aula.”
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. A autora mostra que médias de aprendizagem melhoraram 

quando figuras e estímulos visuais com o vídeo são usados. 

Após o preenchimento do roteiro, algumas entrevistas foram filmadas. Observou-se 

que, apesar de tímidos, os alunos estavam solícitos e alegres. Alunos que, geralmente, são 

mais calados estavam mais falantes naquele dia, entretanto, como as filmagens ocorreram 

durante o intervalo, apenas alunos voluntários participaram das mesmas. Para a primeira 

entrevista, responderam as alunas Joana, Leila e Teresa do grupo 1 e a aluna Ana do grupo 2. 

Infelizmente, nenhum participante do grupo3 respondeu às questões. 

A partir das filmagens podemos confirmar as respostas das alunas, que já haviam sido 

apresentadas na modalidade escrita. Com relação à primeira questão, Joana disse: “Eu achei 

que seria um tédio... mas não foi um tédio”. Leila falou: “Que seria muito dever, dever, dever 

e que eu ficaria em casa fazendo dever... mas eu achei legal, eu gostei da aula”. Teresa disse: 

“Achei a aula maneira”. E Ana declarou: “Achei a aula regular... eu esperava uma aula 

chata... mas não foi”. Portanto, as imagens, como recurso de observação, mostraram que, 

realmente, atividades com vídeos podem despertar os ânimos dos alunos em sala de aula. 

Com relação à segunda pergunta, os componentes dos grupos 1, 2 e 3 não 

participaram, pois outros alunos foram entrevistados. Já com relação à questão 3, as alunas do 

grupo 1 responderam juntas e disseram que “aulas parecidas com aquela seriam 

interessantes”. Já os componentes do grupo 2 e grupo  3 não foram entrevistados.  

Com os dados coletados a partir dos questionários e das entrevistas verificamos que os 

aprendizes ficaram alegres e se engajaram nas atividades. Em seguida, iniciamos a segunda 

etapa da atividade, com a apresentação do videoclipe “Drop It Low Remix From Rio”. 

 

 

4.1.1.2 Expectativas e Engajamento – Após a tarefa com o videoclipe 

  

 

 Para compreender como se dá um sistema de atividades que usa vídeos como 

ferramenta mediadora e verificar o comportamento dos alunos que fazem parte desse sistema, 
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 “students like learning language through the use of videos. One of the results of her survey shows that 
learners prefer action/entertainment films to language films or documentaries in the classroom.” Canning-
Wilson (2000, p. 2) 
 



 
 

após a tarefa com o videoclipe, apresentamos outro questionário (apêndice 5), que tem sete 

questões. Todos os componentes do grupo 1, Roberto do grupo 2 e Jaqueline, Júlia, Lídia e 

Neide do grupo 3 responderam ao questionário e realizaram o exercício proposto nesta etapa. 

Com a questão seis do questionário: “Com relação às atividades com o trailer e com o 

videoclipe você...”, verificamos que os aprendizes aprovaram os vídeos. Observamos que 

todos gostaram dos vídeos e com uma preferência maior pelo videoclipe em relação ao trailer.  

Com as respostas da questão sete: “Como você está se sentindo agora?”, verificamos 

que todos os estudantes estavam animados. Além de animadas, as componentes do grupo 1 

responderam que estavam felizes. Não houve resposta negativa, por conseguinte, os grupos 

estavam estimulados naquele momento.  

 Em seguida, pesquisamos como a turma se comportou diante da realização das tarefas. 

Os alunos deveriam assistir ao videoclipe e listar as palavras da canção que apareciam em 

português e também relacionar os principais pontos turísticos que se destacavam no 

videoclipe. O resultado foi positivo, já que todos os aprendizes apresentaram a relação de 

palavras conforme foi solicitado. 

Com as respostas da primeira questão do questionário: “Quando a professora pediu 

para você destacar os pontos turísticos e as palavras em português do videoclipe, você...”, 

detectamos que os alunos realizaram a tarefa com atenção e responsabilidade. Todos os 

estudantes responderam que estavam atentos e concluíram a tarefa. Além disso, disseram que 

gostaram de realizar a atividade porque foi uma “atividade legal”. 

 Com as respostas da questão 3:  “Quando o remix foi reapresentado, você...”, 

percebemos engajamento dos grupos. Todas as alunas grupo 1 além de Jaqueline, Júlia e 

Neide do grupo 3 responderam que prestaram atenção para conferir suas respostas, ficaram 

interessadas em ouvir a música e tiveram vontade de dançar um pouquinho. Já Roberto do 

grupo 2 e Lídia do grupo 3 responderam que prestaram atenção para conferir suas respostas.  

   Em seguida, o roteiro da segunda entrevista (apêndice 6) foi apresentado aos 

aprendizes. Ele possui três questões, que também teve o propósito de investigar os gostos, 

preferências e comportamentos dos aprendizes. Todas as participantes do grupo 1; Cláudio e 

Roberto do grupo 2 e Isabel, Júlia, Lídia e Neide do grupo 3 responderam às questões do 

roteiro.  

Com as respostas da primeira questão: “Eu falei que daria outra aula com vídeos, o 

que você esperava dessa aula?”, vemos que os integrantes do grupo 1 e do grupo 2 tinham 

expectativas positivas. Os membros do grupo 3, exceto Lídia, alegam estar positivamente 



 
 

surpreendidos. Por fim, Lídia diz estar decepcionada, pois esperava uma aula mais “maneira”. 

As respostas do grupo 3 podem ser conferidas na figura abaixo: 

 

Figura 12:  Respostas de Isabel, Júlia, Lídia e Neide do Grupo 3 

 

 

 

 

 

Com essas respostas, percebemos alternâncias nos comportamentos das alunas do 

grupo 3. Nessa segunda fase, o grupo demonstra que gostou das aulas com o videoclipe. 

Desse modo, sujeitos que antes mostravam desinteresse nas aulas, mudam de comportamento 

e se engajam mais na atividade.  

Após os alunos preencherem o roteiro da entrevista, foi realizada a gravação com 

Joana, Leila, Teresa e Vívian, que responderam à questão1 do roteiro. Já os alunos do grupos 

2 não participaram da gravação e as alunas Jaqueline e Neide do grupo 3 estiveram presentes, 

mas se recusaram a responder à entrevista. As estudantes confirmaram suas respostas nas 

filmagens, dizendo que a aula não foi chata, pelo contrário, foi animada e interessante. Leila, 

por exemplo, estava muito empolgada e disse: “Ah, eu pensei que ia ser legal. E foi legal, e 

foi ótima e gostei. Eu gostei muito do remix. Eu gostei muito do remix”. Vívian falou: “Eu 



 
 

pensei que ia ser animada, legal e interessante. E foi o que eu pensei legal, animada e 

interessante que ia ser. E foi”. 

Com a segunda pergunta, investigamos a percepção dos alunos sobre a aula com o 

videoclipe e se eles tinham sugestões para tornar as aulas mais interessantes. Não houve 

resposta negativa. Os alunos solicitaram aulas parecidas e sugeriram também que fossem 

apresentados vídeos mais longos como filmes, novelas e seriados.  

Os grupos 1 e 2 não participaram das filmagens referentes à última questão. Já as 

alunas Jaqueline e Neide estavam presentes, mas não queriam responder. Entretanto, devido a 

amiga Raquel responder à questões, a aluna Neide teve ligeira participação. Ela, apesar de 

solicitar para não ser filmada, respondeu que a música foi legal porque a amiga Raquel 

dançou e disse que seria legal que o filme todo fosse apresentado. Os dados coletados 

confirmam que os alunos, realmente, estavam animados e interessados em assistir ao 

videoclipe. Mesmo após a realização da tarefa, os estudantes pediram que o videoclipe fosse 

reapresentado. Nesse momento, observou-se que a aluna Elisa não se conteve em apenas 

assistir, filmando, em seu celular, o remix. (fig. 13) 

 

Figura 13: Aluna filma o videoclipe em seu celular 

 

 

Os dados apresentados auxiliam-nos a compreender o desenvolvimento do sistema de 

atividade, que está usando vídeos como sua principal ferramenta mediadora e auxiliar-nos a 

perceber os princípios da TA. O princípio da mediação, por exemplo, é claramente percebido 

quando verificamos mudanças no comportamento dos estudantes. Segundo esse princípio, as 

ferramentas constituem uma acumulação e transmissão do conhecimento social e elas 

influenciam tanto o comportamento externo quanto o funcionamento mental interno. 



 
 

Segundo a TA, as ferramentas são importantes porque, através delas, nós podemos 

transformar o indivíduo, a comunidade e o mundo. Na próxima seção, vamos apresentar as 

ferramentas mediadoras que se destacaram na atividade analisada nessa pesquisa. 

 

 

4.1.2 Ferramentas Mediadoras 

 

 

As ferramentas físicas ou simbólicas são modificadas de geração a geração (Lantolf, 

2000). Cada geração trabalha sua herança cultural para atender as novas necessidades das 

comunidades e indivíduos. Compreendemos, desse modo, que as ferramentas estão 

constantemente sendo remodeladas, com o propósito de atender as necessidades dos sujeitos.  

De acordo com Leffa (2009), se desejamos mudar o modo com que nossos alunos 

aprendem, devemos mudar os artefatos que eles usam.  Segundo a TA, ferramentas ou 

instrumentos mediadores podem ser compreendidos como qualquer coisa que medeia a ação 

dos sujeitos sobre os objetos, podendo ser materiais ou semióticas, como a linguagem.  

Na atividade analisada, na primeira e segunda etapa, tivemos como ferramentas 

mediadoras os vídeos, as tarefas com vídeos e a atuação do professor, todas elas veiculadas 

por diferentes linguagens. 

 

 

4.1.2.1 Vídeos 

 

 

Conforme relatamos no capítulo da metodologia, escolhemos como ferramenta 

principal para atuar no sistema de atividades o trailer “Rio - Official Trailer 2” e o videoclipe 

“Drop It Low Remix From Rio”. O trailer acima é um dos trailers do filme “Rio” e o remix 

faz parte de sua trilha sonora.    

Como os aprendizes, em muitos momentos, demonstram desinteresse em realizar as 

tarefas, escolhemos vídeos atuais que, provavelmente, pudessem atraí-los. Além disso, os 

dados do questionário inicial, que intencionava sondar as preferências dos alunos, mostraram 

que os estudantes têm preferências por músicas, comédias e filmes de ação. Os vídeos 

selecionados atendem a dois desses requisitos, ou seja, um deles é um trailer que apresenta 

partes cômicas do filme, além das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro e o outro é 

um videoclipe de um remix, cantado por Will.i.am e Jamie Foxx, artistas e cantores 

americanos da atualidade. 



 
 

Os instrumentos mediadores destacados no sistema de atividade, além dos vídeos, são 

as tarefas pedagógicas, que foram aplicadas aos estudantes.  

 

 

4.1.2.2 Tarefas pedagógicas 

 

 

Após o trailer ter sido apresentado duas ou três vezes, as tarefas atuaram no reforço 

para a aquisição de novos vocábulos pelos aprendizes e para a percepção de suas pronúncias. 

A atividade de compreensão auditiva (apêndice 9), por exemplo, é composta de seis questões. 

Os alunos, ao responderem essas questões, mostraram-se interessados, pois pediam para que 

as cenas fossem repetidas algumas vezes para que eles conferissem suas respostas. Os 

resultados dessa tarefa mostraram que os alunos compreenderam bem os diálogos, com 

poucos problemas de percepção, que foram observados nas questões 1 e 3; 

 

Recorte das questões 1 e 3 da atividade de compreensão auditiva 

 

1) When Cristina wakes up, what does she tell her macaw? 

(  ) good evening, Blue 

(  ) good night, Blue 

(  ) good morning, Blue 

(  ) good afternoon, Blue 

 

3) Complete the sentences. 

 

a) Don’t worry! I’m gonna make Blu look  ____________ 

(beautiful / irresistible) 

b) She is ____________ (beautiful/ugly). 

c) She is like an ____________ (princess/angel) 

 

Dos participantes dos grupos 1, 2 e 3 apenas Joana e Teresa do grupo1 erraram a 

primeira questão. Elas trocaram “good morning” por “good evening”, demonstrando, talvez, 

não estarem atentas ao contexto da estória, que ocorre na parte da manhã, ou não saber o 

significado dessas expressões. Já com relação à questão três, Teresa e Vívian do grupo1 e 

Roberto do grupo2 erraram a primeira frase. Eles escolheram a opção “beautiful” em lugar de 

“irresistible”. Já Ana e Roberto do grupo2, erraram a segunda frase, eles escolheram “ugly” 

em lugar de “beautiful”, demonstrando que tiveram problemas de percepção auditiva. Mesmo 



 
 

com esses pequenos problemas de compreensão, de um modo geral, observou-se um bom 

desempenho dos estudantes nessa tarefa, já que acertaram mais de 50% das questões. 

Outro material impresso utilizado (apêndice 10) foi um exercício solicitando aos 

alunos que listassem as atrações turísticas presentes no videoclipe e as palavras que 

aparecessem, em português, na canção. Eles deveriam ativar seus conhecimentos prévios, 

listando o maior número de palavras que pudessem lembrar. Desse modo, poderiam confiar 

mais em seus conhecimentos e perceber que são capazes de identificar palavras em um filme 

estrangeiro. 

Com relação à participação nas tarefas em geral, observamos que os componentes do 

grupo1 participaram de todas as tarefas. Já os componentes dos grupos 2 e 3 não chegaram a 

sua totalidade, pois sempre havia um ou dois participantes ausentes. Nesta tarefa, por 

exemplo, participaram todas as alunas do grupo1, apenas Roberto do grupo 2 e somente Júlia 

e Neide do grupo 3. Sendo assim, com relação aos alunos que estiveram presentes nas aulas e 

realizaram o exercício, podemos afirmar, mediante os resultados das atividades pedagógicas, 

das observações e das respostas nas entrevistas, que os alunos realizaram a atividade com 

engajamento e gostaram das aulas com vídeos.      

Além dos vídeos e das tarefas pedagógicas, se destaca na mediação a atuação do 

professor, com suas explicações, discussões e intervenções. 

 

 

4.1.2.3 O professor 

 

 

As questões apresentadas pelo professor, oralmente, após a apresentação do trailer, na 

primeira etapa, têm o propósito de levar os alunos à reflexão sobre diferentes problemas 

existentes na cidade do Rio de Janeiro. Observe as questões abaixo:  

 

Figura 14: Etapa1 - questões apresentadas pelo professor antes de apresentar o trailer 

1. Do you think Rio de Janeiro is a beautiful city? 

(Você acha que Rio de Janeiro é uma bela cidade?) 

 

2. Does Rio de Janeiro have beautiful places to visit? 

(Rio de Janeiro tem lindos lugares para se visitar?) 

 

3. What are your favourite tourist attractions in Rio? 

(Quais são suas atrações turísticas favoritas do Rio?) 

 

4. Do you think RJ has only beautiful places? 



 
 

(Você acha que RJ tem somente lugares lindos?) 

 

5. What else can you find in Rio de Janeiro? 

(O que mais você pode encontrar no Rio de Janeiro?) 

 

Nessa etapa, a turma ficou dividida entre aqueles que achavam a cidade bonita e 

aqueles que não gostavam da cidade. Os alunos mostraram que a cidade apresenta muitos 

problemas como violência, assaltos, sequestros, acidentes de trânsito, drogas e misérias. Outro 

assunto destacado foi o preço alto dos ingressos referentes aos principais pontos turísticos da 

cidade. Alguns estudantes disseram que nunca saíram de Niterói e não conhecem os pontos 

turísticos destacados no trailer, mostrando-se excluídos da realidade retratada no filme. Eles 

relataram que muitas atrações do Rio são direcionadas a turistas porque conhecer aqueles 

monumentos seria dispendioso para brasileiros em geral.  

As especificações do gênero trailer também foram destacadas pelo professor. Antes de 

apresentar o trailer de animação, o professor chamou a atenção para os tipos de informações 

que, geralmente, destacam-se nesse gênero midiático, tais como cenas resumidas do filme, 

principais personagens do filme, uma canção, a voz do locutor, nome dos artistas que fazem 

as vozes dos personagens, nome do produtor e nome do diretor. Outro exemplo da atuação do 

professor está na intervenção realizada por ele antes de apresentar o videoclipe. O professor 

apresenta informações adicionais sobre os artistas Will.i.am e Jamie Fox, que fizeram as 

vozes de duas aves no filme e cantam o remix.  

Após os alunos ouvirem a canção Drop it Low Remix From Rio, também foi 

necessária a intervenção do professor para tirar dúvidas acerca dos novos vocábulos. Além 

disso, na última etapa da atividade, o mestre pode trabalhar com os alunos, mais livremente, 

assuntos pertinentes a estrutura da língua inglesa, novos vocábulos, pronúncia etc. Nessa 

etapa, os alunos realizam pesquisas acerca de um ponto turístico, manuseiam dicionários 

bilíngues, produzem e apresentam seus pôsteres. 

Para a TA, as ferramentas têm papel fundamental no sistema de atividade, mas sua 

importância é de igual valor ao sujeito e ao objeto. Dessa forma, se um desses elementos não 

existisse, não existiria a atividade prevista nesse contexto. Para que os sujeitos se engajem em 

uma atividade é fundamental que eles tenham consciência do objeto de suas ações. Na seção 

seguinte, apresentaremos algumas especificações sobre o objeto do sistema destacado nesse 

estudo. 

 

 

4.1.3 Objeto 



 
 

 

 

Segundo a TA, para que o sujeito seja conduzido à ação, ele deve ter um objeto a ser 

alcançado. É importante chamar a atenção para o fato de que o objeto desta pesquisadora, ao 

elaborar o planejamento da atividade, é o de levar os aprendizes a atuarem de forma engajada 

em suas ações, fazendo uso de todo o conhecimento adquirido para poderem atuar com mais 

ânimo e interesse na produção de um pôster. 

Uma atividade é direcionada a um objeto que pode ser algo concreto (um programa, 

uma tarefa) ou algo abstrato (uma ideia). Os objetos não são estruturas fixas, eles podem ser 

modificados no desenvolvimento da atividade. Segundo Nardi (1998, p. 34) “Todo motivo é 

um objeto”. Ela afirma que um objeto (no sentido de “objetivo” ou motivo) é realizado pelo 

sujeito e motiva a atividade, dando a ela uma direção específica. Ainda há outro sentido 

relacionado ao objeto que é o resultado esperado, em direção do qual a atividade é 

coordenada. Esse resultado será cristalizado em uma forma final quando a atividade se 

completar. Por exemplo, um programa de computador é o objeto de uma atividade de um 

programador, mas não é seu motivo. O que ocorre é que o objeto (software de computador) 

direciona a atividade para que ela atenda ao motivo do sujeito que é tornar-se um 

programador famoso. Leontiev (1974) corrobora declarando que por trás de um motivo há 

sempre uma necessidade ou um desejo. Russel (2002) também afirma que o motivo do sujeito 

está na transformação do objeto em um resultado, com a ajuda de diversas ferramentas. 

Como já mencionado no capítulo anterior, a atividade que trata este estudo é composta 

por duas tarefas individuais e uma tarefa coletiva. Na primeira etapa, pretendíamos estimular 

os sujeitos, levando-os à idealização do produto final da atividade. De acordo com a TA, é 

muito importante que o sujeito saiba qual é o objeto de sua atividade, pois, dessa forma, ele 

atuará na atividade com o propósito de transformar esse objeto em um resultado. Segundo 

Leffa (2005), uma das preocupações básicas da TA é a capacidade do sujeito em ligar, 

conscientemente, um aspecto com o outro, por exemplo, a relação entre uma determinada 

ação que o sujeito estiver realizando num determinado momento e a consciência do resultado 

final para o qual a ação deverá contribuir. Com esse propósito, tivemos como iniciativa 

apresentar o que havíamos idealizado como o resultado daquele trabalho. 

Nessa primeira fase, os alunos foram informados que as tarefas a serem realizadas 

estavam relacionadas umas com as outras e que a última tarefa direcionava os estudantes para 

a produção e apresentação de um pôster sobre um ponto turístico específico. Para não deixar 



 
 

dúvidas sobre esse resultado que se esperava alcançar, dois vídeos foram apresentados aos 

alunos, cujos links estão especificados abaixo: 

http://www.youtube.com/watch?v=3znULCXb-e8&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=qg5gUL5S-dc&feature=related 

 Os dois vídeos apresentam o resultado do trabalho de um grupo de estudantes. O 

primeiro mostra cinco estudantes adolescentes que apresentam, em inglês, um pôster sobre o 

MAC - Museu de Arte Contemporânea, famoso ponto turístico da cidade de Niterói. Já o 

segundo vídeo é a apresentação do pôster bem de perto, mostrando detalhes dos desenhos e 

das frases impressas. Nosso propósito era o de que, após a visualização desses dois vídeos, os 

aprendizes pudessem compreender e ou idealizar o que esperávamos de suas ações. 

Conscientes do objeto/motivo da atividade, os sujeitos, provavelmente, seriam estimulados a 

transformá-lo em resultado. Portanto, o objeto da atividade em análise é a apreensão de novos 

vocábulos da língua inglesa de forma divertida, que culmina na apresentação de um pôster 

sobre um ponto turístico específico. 

 Com a apresentação do resultado idealizado por meio de vídeos, iniciamos a atividade 

analisada nesse estudo. No processo de desenvolvimentos da atividade, investigamos os 

comportamentos e atitudes dos alunos. Estávamos interessados em saber se os aprendizes 

sabiam quais eram os objetivos de suas ações e se eles sabiam que suas ações individuais 

estabeleceriam relações com o objeto da atividade. Para isso, após a finalização de cada etapa, 

foi apresentado aos estudantes um questionário seguido de um roteiro de entrevista, que 

deveriam ser respondidos. 

Na primeira etapa, após a apresentação do trailer, os estudantes tiveram que realizar o 

exercício de compreensão auditiva. Após o exercício, eles responderam ao questionário 

(apêndice 3). A questão 9 desse questionário investiga qual foi o motivo dos alunos terem 

realizado a tarefa. Todas as participantes do grupo1 responderam que realizaram a atividade 

porque gostavam das aulas de inglês e porque queriam compreender algumas palavras em 

inglês do trailer. Com essa resposta podemos notar que as alunas expressaram seus motivos 

ao atuarem na atividade, ou seja, elas atuaram na atividade porque se interessam pelas aulas 

de inglês e querem aprender novos vocábulos.  

Já Ana e Roberto do grupo 2 junto com Júlia e Neide do grupo 3 responderam que 

atuaram na atividade porque precisavam receber uma nota pela participação. Esses estudantes 

mostraram que seus motivos eram receber pontos avaliativos, diferentemente de Cláudio e 

Sérgio do grupo 2, que desejavam compreender algumas palavras em Inglês. Essas respostas 

mostram que o motivo da maioria era aprender Inglês. Com esse propósito, os aprendizes se 

http://www.youtube.com/watch?v=3znULCXb-e8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=qg5gUL5S-dc&feature=related


 
 

esforçaram para preencherem as lacunas do exercício de forma correta, já que tinham vontade 

de compreender os vocábulos destacados nos diálogos. 

Na segunda etapa, foi apresentado o questionário (apêndice 5) que investiga o objetivo 

e/ou motivo dos sujeitos ao atuarem na segunda tarefa. Uma das questões que tem esse 

propósito é a questão 4: “Qual foi seu objetivo quando realizou a tarefa de listar os pontos 

turísticos?” Três alunas do grupo 1 responderam que realizaram a tarefa porque a professora 

pediu, já Teresa respondeu que realizou a tarefa para ganhar pontos na avaliação final. 

Roberto do grupo 2 disse que fez o que a professora pediu. Júlia e Neide responderam duas 

opções, elas realizaram a tarefa porque a professora pediu e porque queriam ganhar pontos na 

avaliação final e Jaqueline do grupo 3 estava interessada apenas em receber uma nota de 

participação. Verificamos, com essas respostas que, apesar da turma estar empolgada com as 

tarefas com vídeos e demonstrar interesse em atuar na atividade, havia ainda uma 

preocupação em receber notas pela participação na atividade.  

Para analisar se os alunos já tinham percebido a relação que se estabelecia entre suas 

ações e o objeto da atividade, foi lhes apresentado o roteiro para a segunda entrevista 

(apêndice 6). A questão que aborda essa temática é a 3: “Você acha que as atividades com o 

trailer e com o videoclipe têm alguma relação com o trabalho final que vocês vão apresentar? 

Qual relação?” Todas as participantes do grupo 1 disseram que sim e a relação estava no tema 

pontos turísticos. Roberto, do grupo 2, disse que não sabia e Cláudio respondeu que havia 

uma relação com o trabalho final. As participantes do grupo 3, Isabel, Júlia e Neide disseram 

que sim, porque o trabalho e os vídeos referem-se a pontos turísticos. Entretanto, Lídia do 

grupo 3 não percebeu a relação, dizendo que com mais trabalhos ela iria ganhar mais pontos 

na nota final.  

Em seguida, as respostas de alguns estudantes foram gravadas. Os grupos 2 e 3 não 

participaram das gravações, já o grupo 1 participou e demonstrou bastante empolgação com a 

tarefa. Vívian disse: “Tem. Tem o ponto turístico, falar sobre o ponto turístico”, Leila nada 

disse e Teresa acenou a cabeça mostrando concordar com a declaração de Vívian. As 

respostas dos estudantes mostraram que a maioria dos alunos já tinha a percepção que suas 

ações realizadas nas duas primeiras etapas não estavam soltas, pelo contrário, estavam 

relacionadas com a última tarefa e com o objeto da atividade. 

Para compreendermos como se desenvolveu o processo das interações e do 

desenvolvimento da atividade foi fundamental conhecermos o contexto no qual as ações 

estavam inseridas. Anteriormente, apresentamos três elementos básicos do sistema de 

atividade, ou seja, o sujeito, a ferramenta e o objeto. Entretanto, há outros elementos que 



 
 

interagem na atividade com igual importância. Esses elementos, ou seja, comunidade, regras e 

divisão de trabalho serão apresentados nas subseções seguintes. 

   

 

 4.1.4 Comunidade 

 

 

 Segundo Engeström (1987, 1999) os elementos comunidade, regras e divisão de 

trabalho são inseridos no sistema de atividade para representar os elementos sociais/coletivos. 

Portanto, é imprescindível analisar as ações dos sujeitos nesse contexto. A TA mostra que 

sujeito, objeto e ferramenta existem porque há um contexto no qual se firmam e é nesse 

contexto que os sujeitos praticam suas ações.  

 Complementando a ideia de coletividade, Leffa (2009) mostra que os sujeitos que 

usam as ferramentas em um sistema não são sujeitos isolados, mas membros de uma 

comunidade. No caso de nossa pesquisa, os sujeitos são os alunos do 7º ano, membros de uma 

comunidade da qual também fazem parte os professores, esta professora, que também 

desempenha o papel de pesquisadora, funcionários e gestores da escola; ou seja, todos aqueles 

envolvidos no sistema de atividade. 

 Na fase inicial desse projeto, nosso interesse era entender o contexto no qual os alunos 

estavam inseridos. Precisávamos conhecer as opiniões dos professores que atuam no Colégio 

Estadual Guilherme Briggs, no ensino fundamental. Por essa razão, o questionário (apêndice 

1) foi aplicado aos professores de diferentes áreas, que atuam no turno da manhã. Com esse 

questionário, a intenção era investigar a percepção dos professores acerca do grau de interesse 

dos alunos e a relação que atribuiriam entre motivação
33

 e aprendizagem. Os professores 

receberam, via e-mail, um convite para responderem oito questões, disponíveis no site: 

http://www.surveymonkey.com/s/MMRSHS6. Tivemos um total de 14 participantes. 

Destacamos três questões desse questionário que foram relevantes para a pesquisa. A primeira 

pergunta solicita aos professores a classificação do grau de motivação de seus alunos para a 

aprendizagem. Apenas dois professores responderam que consideram seus alunos 

relativamente motivados e dois professores responderam que consideram seus alunos 

totalmente desmotivados. Já a maioria, ou seja, dez professores responderam que consideram 

seus alunos pouco motivados, conforme mostra o gráfico abaixo: 
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 Neste questionário, o termo motivação não está associado ao significado proposto pela TA. O termo 
motivação está associado ao seguinte significado: Conjunto de fatores psicológicos (conscientes ou 
inconscientes) de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de 
um indivíduo.   



 
 

 

Gráfico 1: Resposta dos professores para a primeira questão da 

enquete

 

   

Nossa intenção também foi a de verificar se os professores estavam motivados em sala 

de aula. 50% dos professores responderam que estão pouco motivados em sala de aula e 

14,3% sentem-se totalmente desmotivados. Apenas 28,6% sentem-se relativamente motivados 

para ministrar aulas. 

 

Gráfico 2: Resposta dos professores para a segunda questão da 

enquete

 

  



 
 

 Havia também a intenção de investigar se os estudantes assistiam com frequência 

aulas com vídeos. Verificamos que os professores usam pouco esse recurso. Conforme mostra 

o gráfico abaixo, 71,4% responderam que não usam vídeos em sua prática pedagógica contra 

21,4% que usam duas a três aulas mensais e 7,1% responderam que usam apenas uma aula 

mensal com esse propósito. 

 

Gráfico 3: Resposta dos professores para a sexta questão da 

enquete

 

   

 Além dos professores que participaram da enquete, fez parte também da comunidade 

do sistema de atividades a pesquisadora
34

, que também é professora e atua em todos os 

processos da presente pesquisa. Na função de professora, atua como mediadora das atividades 

e, na função de pesquisadora, atua na observação das atitudes e comportamentos dos 

aprendizes em todas as etapas do estudo. 

 Nardi (1998) ressalta que a TA requer que a atividade seja analisada em seu contexto 

de desenvolvimento. Como atividades são formações a longo prazo, o processo de aquisição 

de uma nova língua se desenvolve por meio das interações dos sujeitos com seus colegas de 

turma e todos que o cercam. Esse processo iniciou-se em séries anteriores e continuará se 

desenvolvendo nas posteriores. Sendo assim, os sujeitos compartilham diferentes experiências 

dando lugar a uma construção de novos saberes e de novos sentimentos. Logo 

compreendemos que não podemos isolar os sujeitos analisados em um sistema de atividade. 

                                                             
34 A pesquisadora optou em não participar da enquete para não influenciar tendenciosamente no resultado.  



 
 

O objetivo geral deste estudo era pesquisar as iniciativas dos aprendizes diante de 

ações direcionadas a um objetivo, que tem como principal ferramenta de mediação os vídeos. 

Nossa atitude diante dessa análise foi, em primeiro lugar, analisar quem eram os sujeitos 

envolvidos na comunidade, quais ferramentas foram usadas e qual era o objeto da atividade. 

Somente considerando todos esses elementos de forma integrada seria possível atender os 

objetivos deste estudo. Em seguida, mostraremos outro elemento do sistema de atividade, as 

regras criadas dentro da comunidade.  

 

 

 5.1.5 Regras 

 

 

 Segundo Barab (2004), para a comunidade subsistir, algumas regras devem ser 

criadas, dividindo responsabilidades entre os membros.  Todos os membros devem saber usar 

as ferramentas na comunidade, de acordo com os papéis de cada membro. Há, na 

comunidade, regras, normas, padrões de comportamentos que os sujeitos devem seguir.  

Portanto, a comunidade da atividade analisada neste estudo também apresenta regras.   

A primeira regra é que todos os estudantes deveriam participar com ações específicas 

porque elas estavam relacionadas com o objeto da atividade. Sabíamos que, ao atuarem nas 

tarefas, os aprendizes recebiam informações sobre alguns pontos turísticos da cidade do Rio 

de Janeiro e tinham contato com novos vocábulos e frases em Inglês; por conseguinte, as 

imagens das atrações turísticas presentes no trailer e no videoclipe poderiam estimulá-los a 

realizar os exercícios e as pesquisas para a produção do pôster. Dessa forma, aos poucos, os 

alunos poderiam se engajar nas tarefas e se tornar mais confiantes para apresentarem seus 

trabalhos. Os aprendizes também deveriam ficar em silêncio para assistirem aos vídeos e 

participarem das discussões que se desenvolviam nas aulas.  

Na terceira etapa da atividade, os aprendizes deveriam atuar em grupos, por 

conseguinte, deveriam seguir as seguintes instruções: os grupos deveriam ter de 3 a 4 

componentes; os estudantes poderiam escolher qualquer ponto turístico de qualquer cidade; 

desde que esse também não fosse escolhido por outro grupo; o trabalho deveria ter um título; 

as frases do trabalho seriam em Inglês; os alunos poderiam mostrar figuras ou desenhar o 

ponto turístico; eles poderiam usar dicionários para auxiliá-los e o trabalho deveria ser 

apresentado em Inglês. Era importante que todos os alunos participassem com suas ações 

individuais na atividade tanto nas produções quanto nas apresentações dos pôsteres. 



 
 

As atitudes dos aprendizes diante da tarefa de produzir o pôster mostraram que alguns 

alunos não compreenderam bem as regras, pois alguns aprendizes insistiam em produzir o 

pôster sozinhos ou com mais de quatro componentes, o que foi o caso do grupo 3. Na 

atividade, todos os participantes dos grupos tinham uma ação pré-determinada. Mas nem 

sempre eles realizavam a parte que lhes cabia no trabalho. Por exemplo, alguns alunos que 

haviam sido selecionados para levar o pôster para casa e trazê-lo na aula seguinte esqueceram 

o trabalho em casa, prejudicando seus grupos.  Ainda era fundamental que os alunos tivessem 

participado de todas as etapas da atividade, o que nem sempre ocorreu. Pelos dados 

apresentados, notamos que todos os componentes do grupo 1 participaram de todas as etapas. 

No grupo 2 somente Roberto participou e, no grupo 3, somente Júlia e Neide participaram.  

 Na subseção seguinte mostraremos a divisão de trabalho, ou seja, mostraremos como 

as ações dos aprendizes foram organizadas. 

  

 

 4.1.6-Divisão de Trabalho 

 

 

Segundo Engeström (1987), em um sistema de atividade, devemos considerar o todo 

sistêmico, ou seja, todos os elementos juntos, sem qualquer redução na análise. A TA mostra 

que nas comunidades há regras e divisão de trabalho. Leontiev (1978), por exemplo, em seu 

célebre exemplo de trabalho coletivo, fala sobre divisão de trabalho. Na atividade da caça 

primitiva, cada caçador tinha um papel e atuava de forma diferente, mas suas ações eram 

direcionadas ao mesmo objeto da atividade. Por exemplo, uns caçadores faziam barulho no 

mato para atrair a caça, outros estavam já preparados para matar a caça e outros iriam preparar 

a caça como tirar sua pele etc. Logo, se um caçador não executasse sua ação, todo o grupo 

seria prejudicado e não conquistaria sua comida. 

Os professores, funcionários da escola, direção e alunos atuaram na comunidade com 

ações diferenciadas. Os professores, no início da atividade, participaram respondendo o 

primeiro questionário (apêndice 1) e a professora que é também pesquisadora participou 

planejando as tarefas pedagógicas, ensinando e mediando as aulas. Já o funcionário 

responsável pela biblioteca participou auxiliando a professora naquele espaço e a direção 

participou com sua função de manter a ordem, permitindo o bom andamento do projeto. Por 

fim, os educandos participaram realizando várias ações individuais na atividade. 

Na primeira etapa da atividade, os aprendizes atuaram da seguinte forma: assistiram ao 

vídeo inicial que mostrava um grupo de estudantes apresentando um pôster; apresentaram ao 



 
 

professor os componentes dos grupos; refletiram sobre um ponto turístico que o grupo 

considerava interessante para a pesquisa; discutiram sobre as especificidades do gênero 

trailer; assistiram ao trailer do filme Rio; discutiram sobre o que a cidade do Rio tinha a 

oferecer a seus moradores; realizaram o exercício de compreensão auditiva; conferiram suas 

respostas, revendo o trailer.  

A partir dessa proposta pedagógica, os aprendizes tiveram contato com o gênero oral 

trailer; com novos vocábulos e com frases em Inglês. Além disso, eles visualizaram o modelo 

de pôster proposto para o trabalho coletivo. A maioria participou com ações individuais e 

mostrou que compreendia que suas ações estavam relacionadas com o objeto da atividade: 

apreender novos vocábulos do Inglês e produzir frases relacionadas com o tema ponto 

turístico. 

Já na segunda etapa, pretendíamos ativar os conhecimentos prévios dos estudantes, 

levando-os a listar o maior número de atrações turísticas e palavras em português presentes no 

vídeo. Os sujeitos atuaram com as seguintes ações: assistiram ao remix; relacionaram os 

pontos turísticos e palavras em português que se destacaram no videoclipe; leram a letra da 

canção por meio de material impresso; questionaram o significado de alguns vocábulos da 

canção; tiveram acesso à tradução da canção; cantaram e alguns dançaram ao ouvir o remix. 

Os resultados das tarefas mostravam que o objeto da atividade estava sendo construído com 

sucesso.  

Por fim, na terceira etapa da atividade, os estudantes atuaram com ações individuais 

em uma tarefa coletiva. Eles copiaram as questões da pesquisa; realizaram suas pesquisas, 

respondendo as questões; selecionaram algumas figuras de revistas; produziram suas frases 

em inglês, procuraram as novas palavras no dicionário, colaram as figuras e escreveram os 

títulos e legendas no pôster. Somente a partir dessas diferentes ações os alunos poderiam 

concluir seus pôsteres e apresentá-los com sucesso.  

Atividade, ação e operação são os três níveis da estrutura hierárquica da atividade 

proposta por Leontiev (1978), que embasa a TA até hoje. Atividade é o primeiro nível da 

hierarquia e refere-se às necessidades humanas, é orientada para o objeto. Já ação é o nível 

intermediário da hierarquia e é definida em termos de objetivos a serem alcançados. Para 

Leontiev (1978), a atividade humana não existe exceto na forma de ação ou sequência de 

ações. Ações são rotinas habituais conscientes. Por fim, as operações focalizam os meios 

usados pelos participantes e estão ligadas às condições instrumentais de realização. São 

comportamentos rotineiros automatizados, sem um nível de consciência. 



 
 

 Com destaque nas ações, podemos afirmar que, em uma comunidade, as ações 

individuais devem ser bem percebidas, pois os sujeitos precisam compreender que suas ações 

são indispensáveis para direcioná-los a um determinado objeto. No sistema de atividade 

analisado, o objeto é apreender novos vocábulos da Língua Inglesa e produzir frases 

relacionadas com o tema ponto turístico; por conseguinte, com esse fim, os alunos precisariam 

atuar, de forma colaborativa, na comunidade. O resultado que evidenciaria a concretização do 

objeto seria a apresentação de um pôster sobre um ponto turístico produzido por grupos de 

alunos. Para pesquisarmos se os alunos tinham ciência da importância de suas ações, 

aplicamos o questionário final (apêndice 7) e perguntamos na questão dois: “O que você acha 

que vai ocorrer se um dos participantes do grupo não realizar sua parte na atividade?” As 

quatro participantes do grupo 1 responderam que os alunos não vão receber a nota do 

trabalho. Já Rodrigo, único participante do grupo 2 que respondeu o questionário final, disse 

que o pôster não ficaria completo. Por fim Júlia, Lídia e Neide, participantes do grupo 3 que 

responderam ao questionário, disseram que o aluno não receberia a nota do trabalho. Com 

esses dados, verificamos que a maioria, ou seja, sete estudantes estavam preocupados com a 

nota do trabalho e apenas um aluno demonstrou que entendeu que a não ação de um dos 

colegas prejudicaria o grupo todo no alcance de seu objeto. 

 Um dos princípios da TA mostra que toda atividade é orientada a objetos. Leontiev 

(1974) diz ainda que, por trás de um objeto, há sempre uma necessidade ou um desejo; logo, o 

objeto incorpora o motivo da atividade. A TA chama atenção para o fato de que nem sempre o 

motivo do professor é o motivo do aluno; por exemplo, o professor pode ter como motivo 

ensinar um determinado conteúdo, mas os alunos podem ter outros motivos e não 

necessariamente o de apreender um novo conteúdo.  

Com a questão três do questionário final, nosso propósito foi o de investigar quais 

motivos levavam os alunos a atuarem na atividade. Inquirimos “Depois que você realizou 

toda a atividade, ou seja, a tarefa com o trailer, com o videoclipe e a produção do pôster, você 

vai apresentar o pôster com seus colegas. Você vai apresentar este pôster porque...” As 

estudantes do grupo 1 responderam que o objetivo da tarefa coletiva era produzir e apresentar 

um pôster. Roberto, Júlia, Lídia e Neide disseram que eles precisavam de uma nota no 

trabalho. Percebemos que a metade dos alunos que respondeu ao questionário compreendeu 

que as tarefas eram orientadas a objetos e a outra parte mostrou que seu motivo era receber 

uma nota pelo trabalho.  Detectamos que a necessidade de boa parte dos alunos, naquele 

momento, não era aprender uma língua estrangeira, mas sim receber uma nota no final do 

trabalho. 



 
 

Segundo a TA, todo sistema de atividade é orientado a um objeto e as ações do sujeito 

são orientadas a objetivos. Portanto, os aprendizes precisam perceber que as ações dos 

sujeitos na atividade estão relacionadas com seus objetivos; por conseguinte, eles podem atuar 

em diferentes atividades, com objetivos específicos. Nosso propósito com a primeira questão 

do questionário final foi verificar se os alunos perceberam que uma atividade é um conjunto 

de relações; dessa forma, questionamos: “Em sua opinião, que relação há entre as atividades
35

 

desenvolvidas a partir do trailer e do videoclipe com a atividade de produzir um pôster?” Do 

grupo 1, apenas Joana respondeu que as ações realizadas nas tarefas destacavam a cidade do 

Rio de Janeiro. Já Leila, Teresa e Vívian disseram que as ações destacavam diferentes pontos 

turísticos. Roberto do grupo 2 também respondeu que as ações destacavam pontos turísticos. 

Mas Júlia, Lídia e Neide do grupo 3 disseram que as ações destacaram a cidade do Rio de 

Janeiro e essa era a relação com a terceira etapa. Portanto, três componentes do grupo 1 e um 

participante do grupo 2 afirmaram que a relação que se estabelecia entre as ações nas tarefas 

era pontos turísticos. O grupo 3 percebeu parte das relações. É importante chamar a atenção 

para as ações realizadas na terceira etapa da atividade para compreender essa relação. A 

terceira tarefa propunha que os alunos produzissem e apresentassem um pôster de qualquer 

cidade, eles não precisavam escolher necessariamente o Rio de Janeiro.   

Após o questionário final, apresentamos um roteiro para a última entrevista (apêndice 

8). Com esse roteiro, perguntamos acerca do verdadeiro motivo dos alunos terem realizado 

toda a atividade e se eles tinham consciência da importância de suas participações em todas as 

etapas da atividade. A primeira pergunta foi a seguinte: “Por que você produziu o pôster com 

seus colegas? Você acha que sua participação foi importante? Por quê?” Todos os alunos 

responderam afirmativamente. Mas com justificativas diferentes. Joana, Leila e Vitória do 

grupo 1 disseram que suas participações foram importantes porque elas ajudaram na pesquisa 

e participaram com novas ideias, mas Teresa disse que realizou o trabalho porque a professora 

pediu. Ana e Roberto do grupo 2 disseram que suas participações foram importantes, Ana 

respondeu que realizou a tarefa porque gostou e Roberto disse que sua participação foi muito 

boa. As alunas, Isabel, Jaqueline, Lídia e Júlia do grupo 3 mostraram que realizaram a tarefa 

para ganhar pontos; entretanto, eles sabiam que as ações dos colegas eram importantes para o 

sucesso da atividade. Por exemplo, Isabel disse que precisava ganhar pontos, mas sua 

participação não foi importante porque ela praticamente não participou da elaboração do 

trabalho; Júlia disse que sua participação foi importante porque cada aluna participaria 

                                                             
35 Errata: Na questão 1 do questionário final substitui-se o termo atividade por ação. 



 
 

apresentando uma frase e Lídia afirmou que cada pessoa do grupo leria uma frase e, sem ela, 

as colegas teriam que ler mais (cf. Apêndice 8).   

Com esses dados descobrimos que os alunos tinham ciência de que suas participações 

eram importantes porque, de alguma forma, auxiliariam na boa performance do grupo. 

Verificamos também que os alunos expressaram um de seus motivos que era receber uma 

nota pela participação no trabalho. 

Além disso, intencionávamos investigar se os aprendizes perceberam as relações que 

se estabeleciam entre as ações na atividade e se eles, conscientes desta relação, teriam sido 

beneficiados na produção e apresentação dos pôsteres. A pergunta 2 é a seguinte: “Você acha 

que a realização das tarefas com o trailer e o videoclipe o auxiliou na produção do pôster de 

seu grupo? Como foi isso?” Três alunas do grupo 1, Joana, Leila e Vívian, demonstraram que 

compreenderam a ligação existente entre as três tarefas que são os pontos turísticos. Somente 

Teresa demonstrou não compreender a pergunta e respondeu que as tarefas foram legais e 

interessantes. Já Ana, do grupo 2, disse que a relação era a cidade do Rio de Janeiro e Rodrigo 

afirmou que havia uma relação, mas ele não a descreveu. Isabel, do grupo 3 também não 

descreveu a relação. Já Jaqueline, Júlia e Lídia disseram que havia uma relação, mas elas não 

a descreveram; entretanto, disseram que a realização das tarefas anteriores facilitou a 

compreensão da terceira tarefa e facilitou o desenvolvimento de novas ideias. 

Nessa etapa da pesquisa foi possível registrar a resposta de Vívian, do grupo 1, por 

meio de filmagens. Vívian disse “Porque ele falou de pontos turísticos que a gente ia fazer no 

trabalho”. Já Roberto e Sérgio do grupo 2 juntamente com Isabel, Jaqueline e Neide, do grupo 

3, estavam presentes na aula, mas não demonstraram interesse em responder à questão.  

Apenas com o propósito de reiterar a questão 1 e confirmar se os alunos entenderam as 

relações que se estabeleciam entre suas ações, fizemos a última pergunta: “O trabalho de seu 

grupo está praticamente concluído, você percebeu alguma ligação que se estabelece entre as 

etapas da atividade que vocês realizaram?” Leila e Vívian disseram sim; Joana novamente 

destacou a temática pontos turísticos e Teresa, que antes demonstrou não saber, nesta questão, 

ela afirma “sim, sobre os pontos turísticos”. Dessa forma o grupo 1 mostrou que tinha ciência 

da relação que se estabelecia entre as ações que formam a atividade. Já Ana, do grupo 2, 

deixou a questão em branco e Roberto limitou-se a responder sim. Também Isabel, Jaqueline, 

Júlia e Lídia, do grupo 3, limitaram-se a responder sim. 

Um fato importante que podemos destacar é que o grupo 1 escolheu a cidade de 

Petrópolis para produzir seu pôster e o grupo 2 escolheu Niterói. Já o grupo 3 escolheu o Rio 

de Janeiro. Analisando por este aspecto, podemos perceber que, realmente, ficaria difícil para 



 
 

os componentes do grupo 3 perceberem que o tema pontos turísticos era a relação que se 

estabelecia entre as ações nas três etapas da atividade, já que a cidade do Rio de Janeiro era 

também importante, para eles, na atividade.  

Outro princípio que Nardi (1998) apresentou foi o da mediação. Toda atividade é 

mediada por artefatos, sejam eles materiais e imaginários (símbolos, signos, procedimentos, 

normas, ferramentas etc). A mediação tem um papel central na TA, pois ferramentas modelam 

o modo dos seres humanos interagirem com a realidade. Nardi (op. cit.) mostra que as 

ferramentas refletem as experiências de outras pessoas que encontraram e resolveram 

problemas similares e inventaram ou modificaram uma ferramenta para torná-la mais efetiva e 

eficiente. Além disso, o uso das ferramentas constitui uma acumulação e transmissão de 

conhecimento social. Elas influenciam não somente o comportamento externo como também 

o funcionamento mental interno. 

O aspecto social recebe grande importância na TA. Isso implica que não aprendemos 

sozinhos e sim através da interação com as pessoas envolvidas no processo de 

ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. Desse modo, a comunidade oferece o suporte 

para que o sujeito possa realizar suas ações.  

Os resultados positivos dos trabalhos dos alunos apresentados na seção 5.2.2 – 

Ferramentas indicaram que os instrumentos mediadores, ou seja, os vídeos, as tarefas 

pedagógicas e a intervenção da professora atuaram exercendo influência no comportamento 

dos aprendizes. Eles atuaram com mais engajamento nas atividades.  Essa transformação será 

melhor compreendida ao descrevermos o princípio do desenvolvimento. 

De acordo com a TA, uma atividade deve ser analisada dentro de seu contexto de 

desenvolvimento, que, continuado, reforma e desenvolve a prática. Conforme descritas no 

capítulo metodológico, as tarefas apresentadas neste trabalho são tarefas comunicativas, 

centradas nos aprendizes. Por conseguinte, foram selecionados ferramentas que pudessem 

despertar a curiosidade dos aprendizes e levá-los a mais reflexões.  

A atividade analisada nessa pesquisa tem como foco principal estimular os alunos a 

atuarem na produção e elaboração de um pôster sobre uma atração turística. Conforme 

apresentado no capítulo da metodologia e na subseção 5.2.5 Regras, no decorrer de seu 

desenvolvimento, os alunos passariam por três etapas e, em cada fase, atuariam com suas 

ações individualizadas. A terceira etapa foi a mais longa, pois os alunos deveriam realizar 

pesquisas, produzir coletivamente um pôster e apresentá-lo. Devido à longa duração dessa 

fase, vamos apresentar sua análise em três momentos.  

 



 
 

a) Terceira etapa – Primeiro momento – Pesquisas 

 

No primeiro momento, foi solicitado que os alunos começassem a pesquisar, em suas 

casas, informações sobre o ponto turístico selecionado. A pesquisa poderia também ser 

realizada no laboratório da escola. Em seguida, os alunos produziriam o pôster.  

A fase do desenvolvimento é dinâmica, por conseguinte, muitas mudanças podem 

ocorrer com os elementos da comunidade. As etapas do trabalho estavam fluindo bem até o 

dia da aula prevista para o laboratório de informática.  Apesar do agendamento prévio para as 

aulas no laboratório de informática, a funcionária responsável pela administração da sala foi 

remanejada para outra função. Logo, o laboratório não pôde ser aberto. Como alternativa, os 

alunos foram levados para a biblioteca.  

Na biblioteca alguns recursos foram explorados. Lá havia dois computadores 

disponíveis, que foram revezados pelos grupos. Havia também uma enciclopédia e o livro 

“Niterói - Patrimônio Cultural” - Secretaria Municipal de Cultura e Departamento de 

Preservação e Reabilitação do Patrimônio Cultural, da editora Livros, que foram de extrema 

importância para o sucesso da pesquisa dos alunos. Muitos grupos que não pesquisaram em 

casa, usaram o livro “Patrimônio Cultural” para destacarem figuras e informações referentes a 

alguns pontos turísticos da cidade de Niterói. 

Alguns grupos, de imediato apresentaram o tema escolhido, já outros ficaram 

indecisos. Por exemplo, no início do trabalho, observou-se pouco engajamento do grupo 2, 

pois com apenas dois participantes, demoraram a apresentar o tema. Já o grupo 1, 

rapidamente, falou que iria pesquisar sobre o Museu Imperial, da cidade de Petrópolis. Vívian 

apresentou a ideia e o restante do grupo concordou. O grupo 3 se decidiu sobre o tema 

Maracanã logo no início da proposta do trabalho.  Já o grupo 2, cujos componentes eram 

Roberto e Sérgio, a princípio, escolheu pesquisar sobre o MAC - Museu de Arte 

Contemporânea de Niterói. Posteriormente, por esse ponto turístico não constar no livro 

disponível, optaram pela atração turística A Pedra do Índio de Niterói. Nessa etapa, Ana e 

Cláudio se uniram ao grupo 2.  

Como foi solicitado que os grupos adiantassem suas pesquisas em casa, os grupo 1 e 2 

trouxeram algumas informações e figuras já pesquisadas. Já o grupo 3 realizou sua pesquisa 

na biblioteca da escola. Com o apoio do livro da biblioteca, os estudantes realizaram suas 

pesquisas. De forma geral, os alunos tinham dificuldade em encontrar as informações mais 

relevantes para a pesquisa e grifa-las, mas mostravam-se interessados, solicitando o auxílio da 

professora. 



 
 

Nessa etapa, incluindo todas as turmas, observou-se que alguns alunos ainda estavam 

isolados, desejando realizar o trabalho sozinhos e, somente após observarem o movimento dos 

alunos que estavam engajados na atividade, resolveram interagir com os grupos. Muitos 

grupos, por não terem realizado suas pesquisas em casa e por não terem computadores para 

pesquisar na escola, tiveram que mudar seus temas de pesquisa. Por conseguinte, alguns 

escolheram pesquisar sobre as igrejas de São Lourenço dos Índios e Nossa Senhora 

Auxiliadora, sobre o Teatro Municipal, Fortaleza de Santa Cruz, a praia de Adão e Eva e a 

Pedra do Índio. Esse último foi o tema selecionado pelo grupo 2.  

Nessa fase, somente Roberto e Sérgio, do grupo 2, estiveram presentes na biblioteca. 

Observou-se engajamento apenas de Roberto, que tirou cópias das páginas do livro que 

continha figuras e informações sobre a Pedra do Índio. Roberto também solicitou o auxílio da 

professora para suas leituras. Já Sérgio saiu da biblioteca sem solicitar permissão.   

Com esses dados, dos grupos em geral, observamos que os sujeitos interagem em um 

contexto de desenvolvimento e se transformam ao longo dessas interações, desenvolvendo 

novos comportamentos e novas aprendizagens, mesmo que alguns se excluem da comunidade 

inerente ao sistema de atividade.   Nesse processo de desenvolvimento, percebemos que os 

sujeitos mostraram-se engajados. Os grupos que estavam nos dois computadores 

transcreveram as informações para uma folha de papel e os grupos que usaram o livro, tiraram 

cópias das páginas.  

De acordo com o exposto no capítulo da metodologia, para todos os grupos, algumas 

questões foram apresentadas para orientar a pesquisa dos alunos (fig. 15): 

 

Figura 15: Questões para direcionar as pesquisas dos alunos 

1. Which city did you choose? 

(Qual cidade você escolheu?)
36

 

2. What language do they speak? 

(Qual língua eles falam?) 

3. What is the landmark’s name? 

(Qual é o nome do ponto turístico?) 

4. When was the attraction created? 

(Quando a atração turística foi criada?) 

5. Where is the landmark situated? 

                                                             
36 A princípio as questões foram apresentadas apenas em Inglês, posteriormente, a professora as traduziu. 



 
 

(Onde fica o ponto turístico?) 

6. When can we visit the landmark? 

(Quando nós podemos visitar o ponto turístico?) 

7. Describe your opinion of the landmark. 

(Descreva sua opinião sobre o ponto turístico.) 

8. What else can we find in the city? 

(O que mais podemos encontrar na cidade? 

 

 Ainda na biblioteca, como os grupos 1 e 3 já haviam realizado suas pesquisas, a 

professora solicitou aos estudantes que começassem a responder às questões. Roberto do 

grupo 2 estava envolvido com a escolha do novo tema e cópia do livro. Já, no grupo 3, Júlia, 

Larissa e Neide estavam envolvidas na atividade, diferentemente de Isabel e Jaqueline, que 

faltaram essa aula. 

 De forma geral, incluindo todos os grupos participantes, observou-se bastante 

engajamento da turma nas tarefas de pesquisar e produzir os pôsteres. Um fato interessante 

que podemos destacar e que enfatiza esse engajamento foi a solicitação do grupo que 

pesquisava sobre o Campo de São Bento. Esse grupo solicitou à professora para pesquisar, 

além dessa atração, outro ponto turístico. A professora respondeu que isso levaria mais tempo 

e seria mais trabalhoso, mas as alunas insistiram e a professora aquiesceu ao pedido. 

Percebemos com esse fato que esses alunos estavam interessados e engajados na atividade. 

  

b) Terceira etapa – Segundo momento – Produção dos Pôsteres 

 

Dando continuidade à terceira etapa, após a pesquisa sobre os pontos turísticos, os 

grupos tiveram que elaborar o design e as legendas do pôster de forma colaborativa. Nessa 

fase, os alunos tiveram auxílio do professor e de dicionários, pois a proposta era a de que eles 

produzissem frases em inglês e, posteriormente, apresentassem o pôster oralmente, também 

em Inglês.  

As aulas reservadas para a pesquisa aconteceram durante a semana de avaliações. 

Como a apresentação dos pôsteres era a tarefa avaliativa, dispensando esses alunos de prova, 

esperava-se boa assiduidade mas, ao contrário disso, no dia 26 de junho, na turma 705, 

estavam presentes apenas 12 alunos e na turma 706 apenas 10. É provável que o alto índice de 

faltas seja atribuído a algum fator externo como, por exemplo, as condições climáticas 

daquele dia, já que chovia torrencialmente na cidade. 



 
 

Conforme apresentado no capítulo da metodologia, os procedimentos foram os 

mesmos para as três turmas. A professora escrevia no quadro as questões da pesquisa e 

orientava os grupos de forma mais direcionada; por exemplo, alunos que tinham maior 

dificuldade em encontrar vocábulos no dicionário recebiam uma orientação mais 

individualizada. Apesar de, constantemente, os grupos solicitarem o auxílio da professora, 

observou-se que os alunos se empenharam na tarefa. 

Os grupos 1 e 2 pertenciam à turma 706. O grupo 1 foi aquele que atendeu 

devidamente as regras porque todas as participantes atuaram em suas ações pré-determinadas; 

ou seja, enquanto uma aluna procurava um vocábulo no dicionário, as outras pediam 

orientações à professora sobre a estrutura da frase ou copiavam no cartaz ou desenhavam as 

letras ou procuravam figuras nas revistas. Conforme os dados coletados indicavam, as 

estudantes sabiam da importância de suas contribuições e sabiam que o grupo ficaria 

prejudicado caso uma delas não realizasse sua parte no trabalho.  

Joana e Teresa (fig. 16) pesquisaram figuras em revistas no início do primeiro tempo, 

quando já estavam engajadas na atividade. No segundo tempo, as outras participantes do 

grupo chegaram e as estudantes concluíram a tarefa. 

 

Figura16: Joana e Teresa engajadas na 

atividade  

 

  Já o grupo 2 não conseguiu concluir o trabalho naquele dia. Mas esse resultado é 

compreensível devido ao atraso dos alunos, que teriam que realizar o trabalho em uma única 



 
 

aula, tempo insuficiente para essa tarefa. Em todas as três turmas, observou-se que alguns 

grupos não concluíram seus trabalhos naquelas aulas. Além dos atrasos, outros motivos 

levaram a isso. Por exemplo, um aluno da turma 706, um aluno da turma 705 e dois alunos da 

turma 703 esqueceram seus pôsteres em casa. Por conseguinte, os grupos tiveram que se 

reorganizar na produção de outros trabalhos. De acordo com a TA, se um componente do 

grupo não cumprir sua ação na atividade, todo o grupo será prejudicado, pois as ações não 

estão soltas; elas estabelecem ligações umas com as outras.   

De forma geral, os pôsteres produzidos pelos grupos seguiram a proposta do trabalho, 

respondendo as questões para a pesquisa. Alguns grupos trouxeram figuras dos pontos 

turísticos selecionados além daquelas disponíveis nos livros da biblioteca. Observou-se que os 

grupos estavam engajados na atividade e não houve problemas de indisciplina. 

As aulas com a 703 ocorreram no dia 29 de junho quando houve um bom índice de 

presença. No início, a turma estava bastante agitada, conversando muito. Observou-se que 

alguns alunos demonstravam muita dificuldade em centrar-se na tarefa; por conseguinte, 

exigiam mais atenção da professora. O comportamento era bem variado porque, em alguns 

momentos, a turma prestava atenção na tarefa e, em outros momentos, conversavam. Apesar 

dessas conversas paralelas, os grupos estavam realizando a atividade e não houve relatos de 

indisciplina. Todas as participantes do grupo 3, ou seja, Isabel, Jaqueline, Júlia, Lídia e Neide 

estavam presentes naquele dia e participaram do trabalho em grupo.  

Por meio do vídeo de gravação da aula, observou-se que as alunas do grupo 3 e os 

outros grupos estiveram bastante atentos à produção do pôster e, durante toda a aula, elas não 

solicitaram sair da sala. Logo, a aula transcorreu sem maiores problemas. Isso, 

provavelmente, sinaliza um grupo interessado e engajado. Outro episódio que indica que 

alguns estudantes estavam engajados na atividade é o fato de um aluno ter levado para a aula 

o livro “Maravilhas do Mundo” com gravuras de pontos turísticos universais (fig. 17): 

 

Figura17: Turma 703 engajada na atividade 



 
 

 

 

A figura acima mostra os grupos envolvidos com a produção de seus pôsteres. Um 

aluno do grupo à esquerda está anotando dados referentes à pesquisa que estão presentes no 

livro “Maravilhas do Mundo”. O outro grupo, à direita, solicita orientações da professora. O 

grupo 3, ao fundo à esquerda, também mostra envolvimento com a atividade. Além disso, não 

há alunos circulando na sala. 

Alguns grupos produziram seus trabalhos de forma mais autônoma. O grupo 1 da 

turma 706, destacado para análise nessa pesquisa, por exemplo, trouxe figuras e realizou a 

pesquisa em casa, deixando para a sala de aula os trabalhos de produzirem as versões das 

frases de português para inglês e a montagem do pôster. O mesmo ocorreu com alguns grupos 

da turma 703. No final da aula, nessa turma, havia um total de sete grupos com os pôsteres 

prontos e apenas três grupos com pôsteres incompletos.  

Observou-se que alguns cartazes já prontos estavam esteticamente bem elaborados e 

parecidos com o modelo que fora apresentado no início do desenvolvimento da atividade. No 

entanto, alguns grupos não responderam todas as questões do trabalho. O grupo 3 fez um 

modelo diferente do proposto - as alunas colaram no pôster textos longos com informações 

em inglês, copiados da Internet, divergindo parcialmente do modelo inicial.     

 

c) Terceira etapa – Terceiro momento – Apresentação dos Pôsteres 

 



 
 

 Conforme descrito nas seções anteriores, os pôsteres de alguns grupos seriam 

concluídos apenas na semana seguinte e, em seguida, eles apresentariam seus trabalhos. As 

aulas para a apresentação dos pôsteres da turma 705 e 706 ocorreram no dia 4 de julho. Todos 

os alunos que assistiram às aulas anteriores estavam presentes naquele dia. Observou-se maior 

engajamento da turma e mudanças de comportamentos. Por exemplo, alguns alunos, que 

desde o início dessa etapa insistiam em ficar sozinhos, resolveram inserir-se em outros 

grupos, o que sinaliza a sua percepção de que as ações de todos os componentes eram muito 

importantes para o sucesso da atividade. 

 Nesse dia, duas alunas que há muito tempo não assistiam aulas compareceram. Elas 

não participaram de nenhuma das etapas anteriores e não compreendiam a proposta do 

trabalho. As alunas estavam à margem daquela comunidade; por conseguinte, foi necessária 

uma atenção especial da professora, para orientá-las quanto ao objeto do sistema de atividade 

e suas regras. Um sistema de atividade estabelece conexões entre as ações, já que as ações não 

estão soltas e o sistema é visto como um todo. Conforme afirma Leffa (2001), indivíduos que 

não têm noção dessas relações sentem-se perdidos.     

Leffa (2001) mostra dois aspectos importantes da atividade humana: a necessidade de 

interação com o contexto em que está inserido o sujeito e a consciência do objetivo de uma 

determinada ação. No caso dessas alunas, elas precisariam do auxílio dos sujeitos da 

comunidade na qual elas estavam inseridas. As estudantes demonstraram muita timidez e 

insegurança para apresentarem o pôster. Entretanto, suas ações despertaram a atenção da 

turma que incentivou suas apresentações com frases do tipo “Apresenta! Apresenta!”. Nesse 

momento, observou-se que alguns componentes de outros grupos as auxiliaram na produção 

do pôster. Eles escreveram o título e coloriram algumas frases do pôster e ainda ajudaram a 

fixar o pôster no quadro. Esse episódio permitiu-nos verificar que alguns alunos já se sentiam 

mais seguros para auxiliar outros participantes menos engajados de outros grupos. 

Os grupos das três turmas mostraram-se preocupados com a apresentação de seus 

trabalhos e tinham receios com relação à pronúncia. Por conseguinte, a professora passou de 

grupo em grupo auxiliando-os na fala. Antes de apresentarmos mais detalhes sobre a fase da 

apresentação dos pôsteres das turmas e destacarmos as apresentações dos grupos 1, 2 e 3 

selecionados para a análise neste estudo, é necessário uma breve explanação a respeito do 

questionário final (apêndice 7), aplicado às turmas justamente antes de suas apresentações.   

  

d) Questionário e Entrevista Final – Interesse e Engajamento dos aprendizes 

 



 
 

Antes da apresentação dos trabalhos dos alunos foi solicitado que eles respondessem 

nosso último questionário e roteiro de entrevista. Em todas as etapas do estudo, tínhamos em 

mente investigar como o estado emocional dos alunos se relaciona com o sucesso na 

realização das tarefas no sistema de atividade proposto. Com esse propósito, apresentamos a 

quarta questão do questionário: “Ao participar da produção do pôster você ficou...”. As quatro 

componentes do grupo 1, Roberto do grupo 2, Júlia, Lídia e Neide do grupo 3 responderam ao 

questionário final. Todos os participantes, exceto Roberto, se caracterizaram como 

empolgados e participativos na realização do trabalho. Somente Roberto reportou indiferença 

diante da realização do trabalho. 

Nós também estávamos interessados em investigar os sentimentos dos aprendizes após 

concluírem suas tarefas. Com esse intuito, apresentamos a última questão: “Após o trabalho 

em equipe, você se sente...”. Todos foram unânimes na resposta, dizendo que estavam felizes 

por terem sido úteis na produção do pôster. Com as respostas dos questionários, observações 

dos comportamentos e resultado de produções dos aprendizes, percebemos que os alunos 

estavam interessados e a maioria deles se engajou nas tarefas.  

Em todo o processo da atividade, os alunos tiveram oportunidades de internalizar e 

externalizar conhecimentos. Os resultados das tarefas realizadas nas duas primeiras etapas 

estão expostos na subseção 5.2.2.1 - Materiais Impressos. Já os resultados da terceira etapa 

apresentaremos em seguida. 

Após a apresentação do questionário final, solicitamos aos alunos o preenchimento do 

roteiro para a entrevista final (apêndice 8). A questão 3: “Você realizou a atividade com o 

trailer, com o videoclipe e a produção do pôster com os colegas. Agora você terá que 

apresentar o pôster que vocês produziram. Você está animado para apresentar o trabalho? 

Como você se sente?” é muito parecida com a última questão do questionário final. Portanto, 

ao aplicar esta questão, tivemos o propósito de corroborar as respostas dos alunos, 

confirmando se realmente os aprendizes estavam interessados e engajados naquele momento.  

Com as respostas verificamos que apesar da insegurança de alguns alunos, a maioria 

mostrou-se interessada na apresentação de seus trabalhos. As participantes do grupo 3 

disseram que estavam felizes, animadas, interessadas e nervosas. Ana e Roberto do grupo 2 

responderam que estavam animados e empolgados. Já Isabel, Jaqueline e Júlia, as 

participantes do grupo 3, responderam que não estavam animadas porque elas estavam com 

vergonha de apresentar o trabalho. Talvez essa reportada insegurança tenha sido gerada pelo 

fato das estudantes Isabel e Jaqueline não terem participado da primeira tarefa com o trailer e 

não terem assistido ao vídeo que mostrava o objeto do sistema de atividade. Faltavam para as 



 
 

alunas informações referentes a esse objeto/motivo que, segundo a TA, direciona os sujeitos 

na atividade. Já a aluna Júlia, apesar de ter participado de todas as tarefas que englobam a 

atividade, também reporta o mesmo sentimento do grupo: “porque estávamos com vergonha o 

grupo todo”. 

De forma geral, observamos interesse e engajamento dos aprendizes no processo de 

desenvolvimento da atividade como pode ser notado, por exemplo, pela postura dos alunos na 

figura 18.  

 

Figura18: Alunos engajados na produção do 

pôster  

  

 Segundo Russell (2002), o motivo do sujeito está na transformação do objeto em um 

resultado com a ajuda de diversas ferramentas. Verificamos que, nessa etapa, os pôsteres dos 

grupos já estavam prontos, faltando apenas suas apresentações para que o objeto do sistema 

de atividade se transformasse em resultado.  

 Pelas imagens, verificamos que os grupos estavam animados para apresentarem os 

pôsteres. O grupo que demonstrou maior segurança na apresentação das frases em Inglês foi o 

grupo 1, já que as participantes estavam sorridentes e, poucas vezes, solicitaram auxílio da 

professora. O grupo 2 também estava alegre e as ações dos alunos eram bem espontâneas, 

expressando pouca timidez. Já o grupo 3 mostrou-se mais inseguro. Todas as frases eram 

antes pronunciadas pela professora e, em seguida, eles repetiam; entretanto, duas alunas, ao 



 
 

repetirem as frases, demonstraram ter dúvidas quanto aos seus significados. Elas 

questionaram - “Professora, o quê?”. 

Os trabalhos dos alunos foram expostos nos murais das suas salas de aula. Entretanto, 

essa não foi a única forma de divulgação de seus pôsteres. Em seguida, apresentaremos mais 

detalhes sobre a análise desses trabalhos e a outra forma de sua difusão. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS PÔSTERES E SUA DIVULGAÇÃO 

 

 

Nesta seção, analisaremos os resultados do sistema de atividades, dando possíveis 

razões, à luz da TA, para os sucessos e insucessos dos trabalhos dos aprendizes. Em seguida, 

trataremos do desdobramento desse sistema de atividade, no qual os pôsteres, resultado desta 

atividade, tornam-se ferramentas de um novo sistema. 

Em alguns momentos das aulas, nas três etapas, com as três turmas, algumas filmagens 

foram realizadas, principalmente, quando os alunos produziam e apresentavam seus pôsteres. 

As filmagens foram realizadas com o intuito de se verificar atitudes, comportamentos e 

engajamento dos aprendizes. Além das filmagens, fotos dos pôsteres foram tiradas para que se 

pudesse divulgar resultados das produções dos alunos na escola e nesta pesquisa. Em seguida, 

apresentamos análises dos trabalhos dos três grupos. 

 

 Pôster do Grupo 1 

 

Constatamos que o grupo 1 foi o grupo que esteve engajado na atividade desde a 

primeira fase. Todos os participantes responderam todos aos questionários e participaram das 

filmagens. O grupo escolheu para a produção do pôster (fig. 19) a cidade de Petrópolis e se 

propôs a pesquisar informações sobre o Museu Imperial.  

Figura 19: Pôster do grupo 1 



 
 

 

 

O pôster acima foi o que melhor se adequou aos critérios estabelecidos para a 

produção do pôster. As figuras estão bem distribuídas, as frases produzidas em Inglês 

respondem todas as questões propostas para o trabalho e estão colocas abaixo das diferentes 

figuras, como legendas. A pesquisa das estudantes iniciou-se em casa conforme solicitado e 

elas participaram de todas as etapas da atividade. Por fim, nas apresentações, as frases foram 

pronunciadas com mais firmeza, o que parecia indicar sua compreensão do significado de 

suas frases. Em seguida, apresentamos a análise do trabalho do grupo 2. 

 

 Pôster do Grupo 2 

 

O grupo 2 teve a participação mais ativa de dois participantes, Roberto e Ana, que 

mostraram-se interessados e engajados em suas ações. Já Cláudio e Samuel não participaram 

das primeiras etapas e não responderam a alguns questionários, impossibilitando perceber a 

compreensão deles do objeto do sistema de atividade. Portanto, observou-se pouco 

engajamento desses últimos na atividade já que participaram pouco. A apresentação do grupo 

foi boa, apesar de o pôster produzido (fig. 20) apresentar algumas divergências com o pôster 



 
 

modelo. O grupo escolheu a cidade de Niterói e se propôs a pesquisar informações sobre o 

monumento natural “A Pedra do Índio”.  

 

Figura 20: Pôster do grupo 2 

 

 

O pôster do grupo 2 responde as questões da pesquisa, mas apresenta alguns 

problemas. A figura do ponto turístico, por exemplo, está sem legendas. Em lugar delas, há, 

abaixo da figura, a cópia de um texto maior, em português. As versões das frases estão 

seguidas umas das outras no lado esquerdo, distanciando-se do modelo padrão, que as 

apresenta abaixo de diferentes figuras tal como legendas. Já as apresentações foram boas 

porque, apesar de os alunos repetirem as frases que a professora pronunciava para auxiliá-los, 

eles demonstravam segurança ao pronunciá-las. Em seguida, apresentamos a análise do 

trabalho do grupo 3. 

 

 Pôster do Grupo 3 

 

 Já o trabalho do grupo 3, com cinco componentes, foi o pôster que menos se adequou 

aos critérios estabelecidos para a produção do pôster. Observou-se que nem todos os 



 
 

componentes se engajaram na atividade. As alunas mais interessadas e engajadas na atividade 

foram Joana, Lídia e Neide. Já Isabel e Jaqueline estavam interessadas apenas em receber 

pontos de avaliação pela participação na atividade e mostraram que contribuíram pouco para o 

sucesso do trabalho. Elas entendiam que suas ações nas três etapas estavam relacionadas, por 

alguma razão, com o objeto da atividade, mas elas não sabiam explicar quais eram essas 

relações. Já Lídia e Júlia sabiam que suas participações eram importantes não somente para 

ganhar pontos, mas para auxiliar o grupo com uma ação diferenciada que contribuiria para o 

sucesso da equipe. O pôster do grupo 3 (fig. 21) difere bastante do modelo de pôster 

apresentado no início da atividade. O grupo escolheu a cidade do Rio de Janeiro e se propôs a 

pesquisar informações sobre o estádio de futebol – Maracanã.  

 

Figura 21: Pôster do grupo 3 

 

 

O grupo 3 realizou sua pesquisa na Internet em Inglês e, em seguida, copiou parte do 

texto da pesquisa no cartaz. As estudantes acreditavam que, desse modo, o trabalho estivesse 

concluído; mostrando uma prática muito comum nas escolas que é a cópia de textos. Somente 

após a solicitação da professora, o grupo produziu, com muita dificuldade, as frases, que 



 
 

respondiam as questões propostas para a pesquisa. Elas foram escritas abaixo de duas figuras, 

por conseguinte, o design do pôster ficou diferente do modelo proposto.  

A apresentação do grupo também deixou a desejar. Observou-se que Isabel e Jaqueline 

estavam muito desatentas à apresentação. Assim como no grupo 2, antes de pronunciarem as 

frases, a professora auxiliava o grupo, proferindo as frases em Inglês. Em seguida, as 

estudantes repetiam as frases. Entretanto, Isabel e Jaqueline, demonstravam que não 

compreendiam a fala da professora. Jaqueline, por exemplo, mesmo após a professora repetir 

a frase, perguntou: “O quê?”. Seu modo de questionar e seus gestos, verificados com mais 

precisão na filmagem, levam-nos a entender que ela estava insegura ao apresentar o trabalho. 

No entanto, mesmo que o trabalho tenha sido analisado como o que mais se distanciou do 

objeto, os sujeitos interagiram, externalizaram sentimentos e conhecimentos na comunidade, 

mostrando engajamento na atividade, dentro de um contexto de educação escolar.  

Segundo Schettini (2009, p. 222), “os teóricos da atividade consideram o trabalho 

coletivo como uma atividade mediada por instrumentos, com uma função transformadora na 

relação entre sujeito e mundo externo”. Neste estudo observamos mudanças nos 

comportamentos e atitudes dos sujeitos, que são de grande importância porque, 

possivelmente, possibilitarão novos processos de internalização e externalização ao longo do 

tempo. Além disso, as mudanças mostram que o sujeito, em um processo dialético, não 

somente influencia o ambiente, mas também modifica a si mesmo. 

Com relação aos três grupos, observamos que o primeiro grupo demonstrou interesse e 

engajamento deste a primeira fase da atividade. Por conseguinte, todas as participantes 

interagiram e trocaram experiências de aprendizagens com os colegas em todo o processo. 

Suas atitudes foram positivas e, possivelmente, influenciaram nas mudanças de 

comportamentos de outros aprendizes, estimulando-os a atuarem também de forma mais 

participativa na comunidade. Nesse contexto educacional, as componentes do grupo 

internalizaram novas experiências e, possivelmente, novas aprendizagens e externalizaram 

satisfação e alegria no ambiente escolar. 

Essa satisfação e alegria também foi observado a partir da apresentação do grupo 2. 

Eles estavam alegres, sorridentes e descontraídos ao recitarem as frases que lhes cabiam na 

apresentação do pôster. No início do desenvolvimento da atividade, esse grupo era dividido e 

tinham atitudes diferentes. Por exemplo, Sérgio, antes de assistir ao trailer, mostrou-se 

desinteressado na atividade; entretanto, no final dessa primeira etapa, ele disse que gostou da 

aula. Já Cláudio e Roberto gostaram pouco. Mas, aos poucos, suas atitudes em relação às 

aulas, mudavam e eles demonstraram maior interesse e comprometimento. Após a 



 
 

apresentação do trailer, Ana e Roberto disseram que queriam ter aulas parecidas com aquelas. 

Infelizmente, na segunda etapa, apenas Roberto esteve presente. Por conseguinte, temos dados 

para apresentar apenas de Roberto. Ele disse que estava animado para realizar as tarefas.   

Com relação ao grupo 3, apesar de declararem estarem interessadas nas notas 

avaliativas, as componentes Júlia, Lídia e Neide realizaram os exercícios com atenção e 

acertaram todas as questões de compreensão auditiva, demonstrando engajamento na 

atividade. Elas também disseram que gostaram das aulas com vídeos. Já na segunda etapa, 

também esteve presente Jaqueline e todas disseram que estavam animadas e demonstraram 

interesse nas tarefas daquela aula; Isabel e Neide, por exemplo, tinham expectativas de aulas 

chatas, mas declararam que não foram, pelo contrário, foram divertidas. 

Com esses dados podemos relatar que ocorreram mudanças nas atitudes dos 

aprendizes. Antes, alguns alunos mostravam-se desinteressados. Mas, aos poucos, interagiram 

nas etapas da atividade e demonstraram interesse e engajamento na atividade. Não podemos 

garantir que houve aprendizagem efetiva de novos vocábulos da língua inglesa, mas podemos 

afirmar que os alunos apresentaram comportamentos e atitudes positivas no decorrer do 

desenvolvimento da atividade. Em seguida, falaremos sobre a divulgação dos trabalhos dos 

aprendizes.  

Segundo a TA, um sistema de atividade não termina após se chegar a um objeto. Ele 

continua, estabelecendo relações com outros sistemas. Na escola, no mês de novembro, foi 

realizada uma feira multidisciplinar, na qual foi possível expor à comunidade escolar um 

vídeo mostrando uma síntese desse projeto. Compreendemos que o objeto desse novo sistema 

de atividade será outro; portanto, temos um novo sistema de atividade, que estabelece relação 

com este que estamos analisando.  

Dessa forma, o objeto da atividade que se concretizou no resultado – pôster tornou-se 

ferramenta de um novo sistema. Os pôsteres foram fixados nos murais das salas de aula e o 

vídeo com as apresentações dos grupos foi divulgado na feira multidisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 – CONCLUSÃO 

 

 

Muitos estudantes de escolas públicas brasileiras mostram-se desanimados e 

desinteressados nas tarefas escolares. Além desse estado de apatia, apresentam níveis de 

aprendizagem abaixo das metas estabelecidas pelas avaliações externas. Esse cenário das 

escolas públicas, em geral, desperta o interesse de muitas pesquisas que investigam a natureza 

e o papel da motivação no processo de aprendizagem de segunda língua (Gardner, 1985; Delci 

& Ryan, 1985; Viana, 1999; Figueiredo, 2011; Chin-Hsi & Warschauer, 2011). 

Possivelmente, a falta de interesse e/ou engajamento dos aprendizes nas tarefas 

escolares esteja diretamente relacionada à distancia entre o que a escola oferece e as 

necessidades dos alunos. Segundo os pressupostos da TA, são os motivos que impulsionam os 

sujeitos para atuarem na atividade. Os dados mostraram que, além de tarefas educacionais, os 

alunos desejavam se divertir. Por conseguinte, os planos de trabalhos pedagógicos foram 

projetados com o propósito de tornar a atividade mais divertida e/ou interessante. 

Atividade é um conjunto de ações com metas conscientes que se dirigem a um motivo. 

Portanto, para se desenvolver tarefas que atuem no comportamento dos aprendizes, será 

necessário investigar as necessidades dos alunos ou desenvolver tarefas que atuem 

diretamente nessas necessidades, ou seja, tarefas que possam satisfazer suas necessidades ou 

que possam fazer aflorar outras tais como aprender Inglês. 

O objeto de estudo desta pesquisa foi compreender o desenvolvimento da atividade em 

si bem como caracterizar o ensino mediado por vídeos à luz da TA. Por meio do 

desenvolvimento do sistema de atividade, destacamos os princípios básicos da atividade e 

corroboramos sua função de direcionar o profissional de qualquer área em uma análise de um 

sistema de atividade. 

A TA foi utilizada como suporte teórico para poder ter uma visão geral das ações dos 

estudantes inseridos na atividade “Produzir e Apresentar um pôster sobre uma atração 

turística”. Apesar de complexa, a TA pode ser concebida como uma maneira simples de 



 
 

explicar a complexa experiência do aprender, por exemplo, através das atividades mediadas 

por vídeos. A teoria é capaz de mostrar todos os componentes que formam a estrutura da 

atividade e demonstrar como os sujeitos se relacionam e interagem uns com os outros. Ela 

permite compreender os dados, considerando os níveis individual e social interligados ao 

mesmo tempo, bem como a atividade em contexto, sua importância e a historicidade dos 

elementos envolvidos.   

Além de buscar compreender o desenvolvimento da atividade em si bem como 

caracterizar os diferentes elementos que a compõem, procuramos responder nossa primeira 

pergunta de pesquisa: tarefas mediadas por vídeos podem despertar o interesse dos aprendizes 

e levá-los a atuarem na atividade em direção aos objetivos de forma mais engajada? Com o 

propósito de refletir sobre essa questão, nosso primeiro passo foi investigar se os professores 

apresentavam vídeos em suas aulas com frequência e se os alunos gostavam dessas aulas. Os 

dados mostraram que os professores usavam pouco esse recurso mediático, mas, quando 

usavam, agradavam aos aprendizes. 

As ferramentas exercem papel fundamental na atividade. Segundo Vygotsky (1978), o 

indivíduo se relaciona com os objetos através de um contexto com a mediação de artefatos, 

ferramentas ou signos culturais. A mente humana existe e se desenvolve porque há um 

contexto de interação significativa e determinada pelo social entre os indivíduos e seu 

ambiente material. Compreendemos, desse modo, que as ferramentas estão constantemente 

sendo remodeladas, com o propósito de atender as necessidades dos sujeitos.  

Os resultados das tarefas pedagógicas mostraram que os aprendizes se interessaram 

em assistir ao trailer “Rio - Official Trailer 2”  “ e o remix “Drop It Low Remix From Rio”. 

Após responderem às questões do exercício de compreensão auditiva, por exemplo, os alunos  

mostraram-se engajados, pois pediam para que as cenas fossem repetidas algumas vezes para 

que eles conferissem suas respostas. As atitudes dos aprendizes, durante o desenvolvimento 

da atividade, mostraram que eles estavam empenhados nas tarefas pedagógicas, por 

conseguinte, as tarefas mediadas por vídeos, naquele contexto educacional, despertaram o 

interesse dos aprendizes, levando-os a atuarem de forma mais engajada na atividade. 

De acordo com Leffa (2009), se desejamos mudar o modo com que nossos alunos 

aprendem, devemos mudar os artefatos que eles usam. A partir das atitudes positivas dos 

aprendizes, começamos a perceber o grande potencial dos vídeos nas aulas de Inglês, pois a 

atividade com vídeo pôde levar esses aprendizes ao engajamento em sala de aula. Entretanto, 

é importante ressaltar que os vídeos selecionados eram atuais – o filme Rio ainda não havia 

estreado nos cinemas e atendiam a duas das preferências dos alunos: o trailer apresenta partes 



 
 

cômicas do filme e o videoclipe é de um remix, cantado por dois artistas americanos famosos. 

De forma geral, incluindo todos os grupos participantes, observou-se bastante engajamento da 

turma, principalmente, na última etapa da atividade com a tarefa coletiva. 

Ao analisarmos os trabalhos dos grupos, observamos que o grupo 1 produziu um 

pôster mais  semelhante com o objeto. Foi um grupo que participou de todas as etapas da 

atividade e mostrou-se bastante empenhado em obter um bom resultado. No entanto, não foi 

somente o grupo 1 que mostrou interesse nas participações. O fato dos pôsteres dos grupos 2 e 

3 apresentarem algumas divergências com o objeto não indicou menor engajamento do grupo. 

Os aprendizes desses grupos mostraram engajamento, principalmente, nas etapas finais da 

atividade. 

Para respondermos a pergunta de pesquisa sobre as necessidades e ou desejos dos 

aprendizes ao atuarem na atividade, a partir de questionários e roteiros para entrevistas, 

tentamos nos aproximar do motivo de alguns participantes. Leontiev (1974) declara que, por 

trás de um objeto, há sempre uma necessidade ou um desejo; logo, o objeto incorpora o 

motivo da atividade. Compreendemos que estudantes têm diferentes motivos para se engajar 

nas tarefas, já que são indivíduos que trazem consigo histórias e experiências diferentes. O 

objeto é construído pelo sujeito e é o que motiva e direciona a atividade. Além do objeto, há o 

resultado esperado, em direção do qual a atividade é coordenada. Esse resultado será 

cristalizado em uma forma final quando a atividade se completar. Na atividade apresentada 

neste estudo, o resultado foi cristalizado na forma de uma apresentação de um pôster sobre 

um ponto turístico específico. Quase sempre o objetivo do professor ao projetar uma tarefa 

pedagógica é o de levar o aprendiz à apreensão de novos conhecimentos. Neste projeto, o 

professor objetivou apresentar novos conteúdos da língua inglesa para os alunos de forma 

mais divertida. O intuito principal da apresentação da tarefa pedagógica foi o de levar os 

alunos ao engajamento na atividade. Portanto, baseados na TA, compreendemos que os 

aprendizes foram estimulados por ferramentas mediadoras que, possivelmente, atuaram em 

seus comportamentos, levando-os ao engajamento na atividade. 

 É possível que a atuação do aprendiz na atividade ocorra por diferentes motivos e não 

necessariamente pelo motivo de aprender uma nova língua. Descobrimos que alguns alunos 

queriam aprender Inglês e outros desejavam receber uma nota avaliativa. Logo, esses motivos 

impulsionaram a participação dos alunos na atividade.  

Alguns alunos, possivelmente, aprenderam novos conteúdos da língua inglesa com 

mais satisfação, outros talvez tenham aprendido parcialmente e receberam suas notas tão 

almejadas. Detectamos que a maioria dos participantes do grupo 3 tinha a necessidade de 



 
 

aumentar a nota. Já um componente do grupo 2 e a maioria do grupo 1 desejava participar 

para aprender novos conteúdos de Inglês.  

Para respondermos a terceira questão de pesquisa que versava sobre a relação entre a 

consciência do objeto da atividade por parte dos alunos e os resultados na atividade, no 

desenvolvimento da atividade, foi analisado o desempenho dos aprendizes. Após a 

apresentação do trailer e do videoclipe, aplicamos questionários e roteiros para entrevista com 

perguntas que intencionavam pesquisar se o aprendiz compreendia o objetivo de sua ação nas 

etapas da atividade. Com esses dados poderíamos analisar se o aprendiz tinha ciência de que 

sua atuação nas tarefas com o trailer e com o videoclipe estava diretamente relacionada com 

as ações inerentes à produção e apresentação do pôster. 

Segundo a TA, é importante que o sujeito esteja consciente do objeto da atividade e 

saiba que suas ações individuais contribuem para que todos os sujeitos envolvidos alcancem o 

objeto da atividade.  Essa preocupação esteve presente no planejamento da tarefa porque, já 

no início da primeira fase da atividade, foi apresentado aos estudantes um vídeo que 

apresentava um modelo de um pôster que daria a eles uma ideia clara sobre o resultado que 

esperávamos daquela atividade. No sistema de atividade analisado, o objeto era a apreensão 

de novos vocábulos da língua inglesa de forma divertida, que culminaria na apresentação de 

um pôster sobre um ponto turístico específico. Para se concretizar esse objeto, os alunos 

precisariam atuar, de forma colaborativa, na comunidade. O objeto da atividade foi 

concretizado em um resultado – a apresentação de um pôster sobre um ponto turístico 

específico produzido pelos grupos. 

No início deste trabalho, presumíamos que quanto mais os alunos compreendessem as 

relações que se estabeleciam entre suas ações e o objeto final da atividade, melhor seria o 

resultado da atividade. Os dados mostraram que os componentes do grupo 1, que perceberam 

essa relação, foi o que produziu o pôster mais parecido com o pôster modelo, seguindo todas 

as regras do trabalho. Em seguida, destacou-se o grupo 2 e, por último, o grupo 3. 

Possivelmente, os resultados foram melhores porque a maioria dos componentes dos 

primeiros grupos havia participado da aula em que foi apresentado o objeto da atividade. 

Esses alunos, por meio dos questionários, mostraram que tinham consciência do objeto da 

atividade diferentemente do grupo 3, que atuou em direção ao objeto, mas com insegurança. 

Provavelmente, essa insegurança surgiu devido a alguns participantes não terem seguido todas 

as regras do trabalho. O grupo copiou no cartaz um texto longo em Inglês com algumas 

informações da pesquisa, mas não apresentou as frases curtas com suas versões. Além disso, 

entendemos que, em uma atividade, as ações não estão soltas, pelo contrário, elas se 



 
 

completam formando um todo. Sendo assim, provavelmente, quanto mais as ações estiverem 

conectadas, mais próximo os sujeitos estarão de atingir o objeto do sistema. Nesse sentido, é 

possível que quanto mais compreensível for essa relação, melhores serão os resultados das 

atividades. 

Finalmente, buscamos respostas para a quarta pergunta de pesquisa: o estudante tem 

consciência da importância de suas ações e das ações de seus colegas na atividade? Por meio 

de questionários, inquirimos “O que você acha que vai ocorrer se um dos participantes do 

grupo não realizar sua parte na atividade?”, a maioria respondeu que não receberia a nota do 

trabalho e apenas um estudante disse que o pôster não ficaria pronto. Eles compreenderam 

que a não ação de um dos colegas prejudicaria o grupo todo no alcance de seu objeto/motivo. 

 Por fim, resta-me sugerir novos encaminhamentos para futuros estudos. Na verdade, as 

reflexões propostas nesta pesquisa são apenas algumas entre as várias possibilidades de 

investigação. O contexto analisado usou vídeos como uma das ferramentas mediadora, que 

mostrou ter alto potencial para despertar o interesse dos alunos e levá-los ao engajamento em 

uma atividade. Proponho, então, o uso mais frequente dessa ferramenta nas escolas em geral. 

No entanto, outras ferramentas poderão ser analisadas e outras tarefas poderão ser projetadas, 

já o foco poderá ser na análise das principais necessidades dos aprendizes ao atuarem nas 

atividades. Provavelmente, essa análise indicará aplicação de outras ferramentas inovadoras. 

É fundamental estudar meios de transformar essas necessidades ou de priorizar a necessidade 

de se aprender uma nova língua. Além disso, é importante que se desenvolvam tarefas nas 

quais o nível de dificuldade aumente de forma gradativa para que os alunos possam realizá-las 

e se sintam estimulados para fazê-lo.  

Esperamos que com as informações obtidas por intermédio dos questionários, das 

entrevistas, das observações das aulas e com os produtos finais realizados pelos alunos 

possamos fornecer subsídios, que contribuem no incremento do interesse dos alunos de 

escolas públicas nas tarefas e na melhoria de suas aprendizagens. A partir desses dados, 

esperamos contribuir para a melhoria não só do processo ensino-aprendizagem de Inglês 

como de outras disciplinas curriculares. Esperamos também orientar o trabalho do professor e 

fornecer subsídios para uma melhor compreensão do contexto que envolve uma atividade em 

uma escola pública no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o resultado dessa pesquisa 

poderá corroborar os pressupostos da TA. 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO PROPOSTO AOS PROFESSORES DA ESCOLA 

ESTADUAL GUILHERME BRIGGS 

 

 

Motivação e Aprendizagem dos alunos de escola pública 

 

Este questionário é direcionado a professores de diferentes disciplinas que atuam em escolas 

públicas. Queremos investigar sobre o grau de motivação dos alunos e sua relação com a 

aprendizagem. 

 

1. Com relação ao grau de motivação para a aprendizagem, você classifica os alunos de 

escolas públicas como: 

muito motivados 

relativamente motivados 

pouco motivados 

totalmente desmotivados 

Comentário (opcional):  

 

 

2. Com relação ao grau de motivação dos professores, você se classifica como: 

muito motivado 

relativamente motivado 

pouco motivado 

totalmente desmotivado 

Comentário (opcional)  

 

 

 

3. Quantos alunos costumam demonstrar motivação, com frequência, em suas aulas? 

Todos os alunos 

Muitos alunos 

Poucos alunos 

Nenhum aluno 

 

 

4. Você realizou alguma atividade que despertasse maior motivação junto a seus alunos? 

sim 



 
 

não 

Se você respondeu sim, então, quais atividades mais despertaram a motivação de seus 

alunos?  

 

 

5. Na sua opinião, recursos multimídia como televisão, vídeos e internet podem agir, 

positivamente, no processo ensino-aprendizagem e despertar a motivação dos alunos? 

sim, com toda a certeza 

creio que sim 

talvez 

acho muito difícil 

 

 

6. Ministrando 2 aulas semanais, temos um total de 8 aulas mensais. Quantas aulas você 

dedica ao uso de vídeos como recurso áudio-visual na sua prática pedagógica? 

1 aula 

de 2 a 3 aulas 

de 4 a 5 aulas 

de 6 a 8 aulas 

nenhuma aula 

 

 

7. Segundo Dörnyei (2001) “motivação” é um termo hipotético e abstrato que se usa 

para explicar porque as pessoas pensam e agem da maneira como o fazem. Sabemos que 

os alunos gostam das escolas, mas não gostam de estar em sala-de-aula. Já que estão 

desmotivados para a aprendizagem, você propõe que se apliquem: 

atividades individuais, centradas nos conteúdos disciplinares 

atividades que priorizem trabalhos em grupos e a socialização, mas que não desprezem a 

apresentação de conteúdos disciplinares 

outros 

 

 

8. Se sua resposta foi letra b, então, nos últimos trabalhos que você aplicou com seus 

alunos, você priorizou atividades em grupos em: 

todos os trabalhos solicitados 

com a metade dos trabalhos solicitados 

com poucos trabalhos solicitados 

em nenhum trabalho solicitado 



 
 

APENDICE 2 - QUESTIONÁRIO PROPOSTO AOS ALUNOS DO 7º ANO, FASE 

INICIAL 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Algum professor de outra disciplina costuma apresentar vídeos para vocês em suas 

aulas? Qual ou quais disciplinas? 

 

    (   ) Português                (   ) Geografia 

    (   ) Matemática              (   ) Artes 

    (   ) Inglês                       (   ) Religião 

    (   ) Espanhol                  (   ) Educação Física 

    (   ) Ciências                   (   ) Nenhuma 

    (   ) História 

 

2. Com relação a essas aulas com vídeos você... 

 

    (   ) gosta muito 

    (   ) gosta pouco 

    (   ) acha chato 

 

3. Com relação aos filmes, você prefere... 

 

(   ) documentários 

(   ) filmes de ação 

(   ) dramas 

(   ) comédia 

(   ) comédia romântica 

(   ) suspense 

 

 

4. Você assiste vídeos no youtube? Com que frequência? 

 

(   ) nunca assisti 

(   ) todo dia 

(   ) toda semana 

(   ) raramente 

 

5. No youtube, você assiste vídeos de... 

 

(   ) filmes 

(   ) novelas 

(   ) músicas 

(   ) esportes 

(   ) piadas 

Disciplina: Inglês Série: 7º ano Turma: 

Professor: Ana Lucia S. V. Abreu Ano: 2011 Data: 

Aluno(a):   



 
 

(   ) outros                    Sobre o quê? ___________________________  

 

6. Você gosta das aulas de Inglês? 

 

(   ) sim 

(   ) não 

(   ) mais ou menos 

 

 

7. Em sua opinião, as aulas de inglês com vídeos devem ser... 

 

(   ) uma chatice 

(   ) muito divertido 

(   ) não vão fazer diferença 

 

 

8. Das atividades que seus professores apresentaram usando vídeos você lembra de 

alguma que foi muito legal?  

 

Transcreva no espaço abaixo como foi essa atividade:  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIO PROPOSTO APÓS A TAREFA COM O TRAILER 

                                                                                                        

 

 

 

(Em todas as questões você pode marcar mais de uma resposta) 

 

 

1. Há algum tempo atrás eu falei com você que teríamos umas aulas com vídeos, você... 

 

(  ) ficou curioso para saber como seria essas aulas. 

(  ) você nem ligou para a novidade. 

 

 

2. Quando o trailer do filme Rio foi apresentado, você... 

 

(  ) prestou atenção no trailer. 

(  ) assistiu apenas o início do trailer. 

(  ) assistiu apenas o finalzinho do trailer. 

(  ) assistiu, mas estava pensando em outras coisas. 

(  ) não assistiu e ficou conversando com os colegas. 

(  ) ficou admirado com o cenário e os personagens do trailer. 

(  ) apesar de não entender muito os diálogos, gostou do trailer. 

       

 

3. Com relação a essa aula de inglês usando trailer você... 

  

(  ) gostou um pouco. 

(  ) gostou muito. 

(  ) não gostou. 

 

 

4. Ao realizar a tarefa1 de marcar as colunas e preencher as lacunas, você marcou... 

 

(  ) somente as opções que você compreendeu bem. 

(  ) qualquer opção, sem se esforçar em entender as questões. 

(  ) primeiro as questões que você sabia e depois “chutou” as restantes. 

 

 

5. Após discutir com o colega as suas respostas, você... 

 

       (  ) ficou mais confiante em suas respostas. 

       (  ) ficou com mais dúvidas nas questões. 

       (  ) conseguiu resolver questões que antes não eram entendidas. 

       (  ) nada alterou nas suas respostas. 
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6. Quando a professora pediu para você verificar suas respostas da tarefa1, você... 

 

      (  ) estava curioso em conhecer o enredo do trailer. 

      (  ) estava ansioso em verificar se tinha acertado as questões. 

      (  ) nem se importou se suas respostas estavam certas ou erradas. 

      (  ) não conferiu nada. 

 

 

7. Com relação às atividades em geral das aulas de inglês, você... 

 

     (  ) não faz. 

     (  ) faz sem interesse. 

     (  ) se esforça para aprender. 

     (  ) realiza com satisfação. 

 

 

8. Com relação a atividade de compreensão dos diálogos do trailer, você... 

 

     (  ) não fez. 

     (  ) fez sem interesse. 

     (  ) se esforçou para aprender. 

     (  ) realizou com satisfação. 

 

 

9. Qual foi seu objetivo quando você realizou a atividade de listening? 

 

(  ) compreender algumas palavras em inglês do trailer. 

(  ) receber uma nota pela participação na atividade. 

(  ) participar da aula porque eu gosto da aula de inglês. 

(  ) realizar rápido para poder conversar com meus colegas. 

(  ) outro objetivo. Qual? _________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE 4 - ROTEIRO PARA ENTREVISTA PROPOSTO APÓS A APLICAÇÃO DO 

QUESTIONÁRIO, QUE FOI PREENCHIDO APÓS A ATIVIDADE COM O TRAILER 

 

 

  

                               

                                                 

1. Há algum tempo atrás, eu falei com vocês que trabalharíamos com vídeos nas aulas de 

inglês, o que você esperava dessas aulas?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Você acha que essa aula que você acabou de assistir com o trailer foi parecida com a 

aula que você tinha imaginado? Afinal, o que você imaginou quando eu disse que hoje 

teríamos aulas com vídeos. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Se eu fosse apresentar para vocês outra aula com vídeos, você acha que eu deveria dar 

uma aula parecida com essa que acabei de apresentar? Você acha que eu deveria agir 

diferente? O que você acha que deveria ser legal nas aulas com vídeos? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 - QUESTIONÁRIO PROPOSTO APÓS A TAREFA COM O VIDEOCLIPE 

           

                                                                                              

 

(Em todas as questões você pode marcar mais de uma resposta) 
                                                                                                  

 

1. Quando a professora pediu para você destacar os pontos turísticos e as palavras em 

português do videoclipe, você...  

 

(  ) prestou atenção e realizou a tarefa. 

(  ) ficou indiferente e não realizou a tarefa. 

 

2. A conversa que você teve com seu colega te ajudou a perceber alguma palavra ou 

ponto turístico que você ainda não tinha destacado? 

 

(  ) não. 

(  ) sim. Qual? 

_____________________________________________________________ 

 

 

3. Quando o remix foi reapresentado, você... 

 

(  ) prestou atenção para conferir suas respostas. 

(  ) nem ligou e conversou com seus colegas. 

(  ) você nem ligou e fez outras coisas. 

(  ) ficou interessado em ouvir a música de novo. 

(  ) teve vontade de dançar um pouquinho. 

  

4. Qual foi seu objetivo quando realizou a tarefa de listar os pontos turísticos? 

 

(  ) fazer o que a professora pediu. 

(  ) terminar rápido para conversar com os colegas. 

(  ) realizar a tarefa para ganhar pontos na avaliação final. 

 

5. Você achou a atividade de ouvir o remix e destacar os pontos turísticos... 

 

(  ) legal. 

(  ) chata. 

(  ) criativa. 

(  ) muito legal. 

 

6. Com relação às atividades com o trailer e com o videoclipe, você... 

 

(  ) gostou mais da atividade com o trailer. 

(  ) gostou mais da atividade com o videoclipe. 
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(  ) gostou das duas atividades. 

(  ) não gostou das atividades. 

 

 

7. Como você está se sentindo agora? 

 

(  ) eu estou animado. 

(  ) eu estou feliz. 

(  ) eu estou com sono. 

(  ) eu estou enjoado. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE 6 - ROTEIRO PARA ENTREVISTA PROPOSTO APÓS O 

PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO, APLICADO APÓS A ATIVIDADE COM O 

VIDEOCLIPE 

   

 

 

                                                                         

       

1. Eu falei que daria outra aula com vídeos, o que você esperava dessa aula?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Se eu fosse apresentar a vocês outra aula com vídeos, você acha que eu poderia dar 

uma aula parecida com essa? O que você sugere?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Você acha que as atividades com o trailer e com o videoclipe têm alguma relação com 

o trabalho final que vocês vão apresentar? Qual relação?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 7 - QUESTIONÁRIO FINAL APLICADO ANTES DA APRESENTAÇÃO DO 

PÔSTER 

             

                                                                                       
                                                                                            

 (Você deve marcar apenas uma resposta) 

 

 

1. Em sua opinião, que relação há entre as atividades desenvolvidas a partir do trailer e a 

partir do remix com a atividade de produção de um pôster?  

 

(  ) as duas atividades destacam o filme Rio. 

(  ) as duas atividades destacam a cidade do Rio de Janeiro. 

(  ) as duas atividades destacam diferentes pontos turísticos. 

(  ) não há relação. 

 

             

2. O que você acha que vai ocorrer se um dos participantes do grupo não realizar sua 

parte na atividade? 

 

(  ) O pôster não vai ficar completo. 

(  ) Ele não vai receber a nota do trabalho. 

(  ) nada acontecerá. 

 

 

3. Depois que você realizou todas a atividade, ou seja, a tarefa com o trailer, com o remix 

e a produção do pôster, você vai apresentar o pôster junto com seus colegas. Você vai 

apresentar esse pôster porque... 

 

(  ) Você precisa de uma nota no trabalho. 

(  ) Você vai se destacar entre os colegas. 

(  ) A professora vai gravar a apresentação. 

(  ) O objetivo da atividade final é apresentar um pôster. 

(  ) Se você não participar o grupo vai ficar prejudicado. 

 

 

4. Ao participar da produção do pôster, você ficou? 

 

 (  ) indiferente com a realização do trabalho. 

 (  ) empolgado e participativo na produção do trabalho. 

 

 

5. Após o trabalho em equipe, você se sente... 

 

(  ) feliz por ter sido útil na produção do pôster. 

(  ) indiferente com o resultado do trabalho de grupo. 

Disciplina: Inglês Série: 7º ano Turma: 

Professor: Ana Lucia S. V. Abreu Ano: 2011 Data: 

Aluno (a):   



 
 

APÊNDICE 8 - ROTEIRO PARA A ENTREVISTA FINAL 

 

 

 

                                 

                                               

1. Por que você produziu o pôster com seus colegas? Você acha que sua participação foi 

importante? Por quê? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Você acha que a realização das tarefas com o trailer e o videoclipe te auxiliou na 

produção do pôster de seu grupo? Como foi isso? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Você realizou a atividade com o trailer, com o videoclipe e a produção do pôster com 

os colegas. Agora você terá que apresentar o pôster que vocês produziram. Você está 

animado para apresentar o trabalho? Como você se sente?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

4. O trabalho de seu grupo está praticamente concluído, você percebeu alguma ligação 

que se estabelece entre as tapas da atividade que vocês realizaram? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Disciplina: Inglês Série: 7º ano Turma:  

Professor: Ana Lucia S. V. Abreu Ano: 2011 Data: 

Aluno (a):   



 
 

APÊNDICE 9 - TAREFA DE COMPREENSÃO AUDITIVA 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Atividades de listening - (Rio - Official Trailer 2) 

 

1. When Cristina wakes up, what does she tell her macaw? 

 

(  ) good evening, Blu 

(  ) good night, Blu 

(  ) good morning, Blu 

(  ) good afternoon, Blu 

 

 

2. How do you say “arara” in English? 

 

(  ) turtle 

(  ) leopard 

(  ) macaw 

(  ) frog 

 

 

3. Complete the sentences. 

 

d) Don’t worry! I’m gonna make Blu look ______________  (beautiful / irresistible) 

e) She is ______________ (beautiful/ugly). 

f) She is like an ______________ (princess/angel) 

 

 

4. The bad man says… 

 

The ______________________of the earth. 

(last blue macaw / first blue macaw) 
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5. Blu bird says… 

 

I __________ fly 

(can / can’t) 

 

 

6. At the jungle, Blu said to Jade… 

 

(  ) there is a spider on my back 

(  ) there is a frog on my foot 

(  ) there is a snake on my head. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE 10 - LISTA COM PONTOS TURÍSTICOS E PALAVRAS EM PORTUGUÊS 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
Após assistir ao videoclipe Remix Drop it Low, responda: 

 
 
 

1. Quais palavras em português aparecem no videoclipe? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Quais atrações turísticas do Rio aparecem no videoclipe? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 11 - QUESTIONÁRIO – PERFIL DOS ESTUDANTES DO 7º ANO 

 

 

Escola Estadual Guilherme Briggs            Professora: Ana Lucia           Data:_____________ 

Nome: _____________________________________   Idade:___________    7º ano - manhã 

 

 

1. Em que bairro você mora? ________________        Mora com seus pais?   (  )sim  (  )não 

Se sua resposta foi não, com quem você mora? ________________ 

 

 

2. Em que cidade nasceu? ___________________ Você têm irmãos? Quantos?____________ 

 

 

3. Além de estudante, você pratica algum trabalho remunerado? (  )sim  (  )não 

Se sua resposta foi sim, o que você faz?___________________________________________ 

 

 

4. Quais são suas brincadeiras favoritas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Você estuda Inglês em algum cursinho?   (  )sim   (  )não 

Se sua resposta foi sim, qual é o nome do cursinho?____________________ 

 

 

6. Você gosta de aprender Inglês na escola? (  )sim  (  )não 

Se sua resposta foi não, me diga, não gosta de aprender inglês na escola por quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Você sempre estudou em Escola Pública?  (  )sim  (  )não 

Se sua resposta foi não, em que escola você estudava?_______________________________ 

 

 

8. Qual é a profissão dos seus sonhos? _____________________________ 

 

 

9. Você acha que vai usar o Inglês em algum momento de sua vida? 

Quando?____________________________________________________________________ 

 

 

10. Você acha que aprender Inglês é... 

(  ) uma bobagem porque nada acrescenta para você. 

(  ) interessante porque é algo novo que está aprendendo. 

(  ) muito bom porque será útil em sua vida profissional.  

 

 

11. Você já repetiu de ano? (  )sim  (  )não      Em que série? ______________________ 



 
 

12. Você se considera um aluno (  )estudioso  (  )não estudioso 

  

 

13. Você realizada as tarefas que o professor de Inglês solicita nas aulas? 

(  )sim  (  )não  (  ) às vezes 

 

 

14. Quando a professora pede uma pesquisa ou um exercício para fazer em casa, você faz? 

(  )sim  (  )não  (  ) às vezes 

 

 

15. Se você respondeu não, me diga, por que você não faz as tarefas? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

16. Com relação ao Inglês, o que mais você gostaria de aprender? 

(  ) falar em inglês.  

(  ) escrever em Inglês. 

(  ) ler em Inglês. 

(  ) entender os outros falarem em Inglês. 

(  ) aprender tudo isso. 

 

 

17. Quando estiver adulto, você pretende estudar em um cursinho de Inglês? (  )sim (  )não 

 

 

18. A escola oferece somente aulas de Inglês no Ensino Fundamental. Mas no Ensino Médio, 

teremos aulas de Inglês e Espanhol. Se você pudesse escolher, qual Língua você escolheria 

para estudar no Ensino Médio? (  ) Inglês  (  ) Espanhol 

 

 

19. Você prefere realizar tarefas individuais ou em grupos?_____________________ 

 

 

20. Ao realizar tarefas em grupos você... 

(  ) faz sua parte do trabalho. 

(  ) faz sua parte e a dos colegas. 

(  ) não faz nada porque o colega faz por você. 
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ANEXO 1 - LETRA DO REMIX DROP IT LOW LYRICS  

 

Will.I.Am 

Drop It Low Lyrics 

 

I know how to set the mood. Check it out  

Ah que linda  

bossa nova, samba  

coração de Brazil, and now? it's the new style  

get get get get get get get it girl  

get get get get get get get it girl  

take her take her to the floor  

show her show her how you roll  

drop it drop it drop it low, drop it...  

p-play it funky in Brazil  

do that samba, don't stay still  

come on up, we keep you dancin'  

super groupers how you feel  

we gonna rock it in the street, till we see the morning sun  

we aint stoppin' in the carnival, we party on and on  

rock it on and on, on and on  

that's just how we do  

and my beats be pumpin' loud like samba schools to make you move  

this party will never end, no baby it's never over  

all the millions of brazilians come and make me say "gostosa"  

get get get get get get get it girl  

get get get get get get get it girl  

get get get get get get get it girl  

get get get get get get get it girl  

get get get get get get get it girl  

take her take her to the floor  

show her show her how you roll  

drop it drop it drop it low, drop it, drop drop it low  

take her take her to the floor  



 
 

show her show her how you roll  

drop it drop it drop it low  

drop it, drop drop it low  

 

que linda que linda  

I love Ipanema  

its the place to fall in love  

and Copacabana  

Rio oh Rio-o-a-o  

samba let’s samba-a-a-a  

it's the place to fall in love  

in Rio....hey! (x4)  

ah, que linda  

bossa nova, samba  

coração de Brazil  

and now it's the new style  

que linda que linda  

I love Ipanema  

its the place to fall in love  

and Copacabana  

Rio oh Rio-o-a-o  

samba let’s samba-a-a-a  

it's the place•  to fall love!  

get get get get get get get it girl  

get get get get get get get it girl  

get get get get get get get it girl  

get get get get get get get it girl  

take her take her to the floor  

show her show her how you roll  

drop it drop it drop it low, drop it drop drop it low  

take her take her to the floor  

show her show her how you roll  

drop it drop it drop it low, drop it drop drop it low 

 



 
 

ANEXO 2 - SCRIPT DO TRAILER  

 

Good morning, Blu 

Your macaw is a very special bird 

In fact Blu is the last male of his kind 

I have a kind? 

The only other blue macaw is in Rio de Janeiro 

Brazil? 

Don’t worry – I’m gonna make Blu look irresistible 

Wow! She is beautiful. She looks like an angel 

Ok, I have nothing to do with that, but you have to admit it’s a pretty good song 

Lionel Richie, works every time 

From the creators of Ice Age   

Hi, there. 

The last blue macaws on earth. These are worth a fortune 

This Spring 

What are you doing? 

Getting out of here 

I can’t 

What? You can’t what? 

I can’t fly!!!!! 

Is there anything else I need to know? 

Yes, I can’t fly, I pick my beak and once in a while I pee in the bird bath 

Awkward 

Anne Hathaway 

Is there a spider on my back? 

It’s just a leaf. Turn around. 

Leaf. Told you. 

Jesse Eisenberg 

Bobo(?) here can’t fly 

Maybe we can find a bus schedule or something 

George Lopez 

 

 



 
 

ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Letras 

 

Projeto de Pesquisa de Língua Inglesa 

 

Universidade Federal Fluminense – UFF 
Faculdade de Letras 

Campus do Gragoatá, Blocos B e C, São Domingos, Niterói, RJ 

CEP: 24210-200 

Telefones: (21) 2629-2596, 2629-2598 

 

 

 

 

Niterói, ___ de __________ de 2011. 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 
 

 
Somos de um grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, cujo objetivo 
é investigar sobre a autonomia no ensino e aprendizagem de línguas. Precisamos 
da sua autorização para observar e gravar atividades na escola de seu/sua filho (a), 
Colégio Estadual Guilherme Briggs. As gravações vão ser vistas somente por 
pesquisadores e pessoal da Escola. A Equipe Diretiva e os professores da Escola 
apóiam nossa pesquisa. 
 
Assinando seu nome nesta folha, a senhora ou o senhor autoriza a gravação em 
vídeo de aulas e outras atividades da escola, assim como entrevistas. 
 
Agradecemos pela colaboração. Se a senhora ou o senhor quiser saber mais sobre 
a nossa pesquisa, ou se quiser esclarecer alguma dúvida, pode entrar em contado 
com a professora de Inglês, Ana Lucia Abreu, às 2ª e 4ª feiras no horário da manhã 
ou deixar nome e telefone na secretaria da Escola para entrarmos em contato. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Profa. Dra. Kátia Valério Modesto 
Orientadora da Pesquisa 
 
Profa. Ana Lucia S. V. Abreu 
Pesquisadora 
 
 
Nome do aluno/da aluna: _________________________________ 
Nome do responsável:____________________________________ 
Assinatura do responsável:________________________________ 
Data: ____/____/2011 

 

 


