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RESUMO 

 

Alguns autores já sugeriram que as tarefas de aprendizagem conduzidas em salas de 

aula de L2 podem motivar os aprendizes de diferentes maneiras. Da mesma forma, as 

Lousas Digitais Interativas (LDI) já foram relacionadas como propulsoras de 

engajamento e entusiasmo em aulas de L2, podendo assim impactar variáveis afetivas 

que influenciam a aprendizagem, como a motivação, por exemplo. Este estudo 

transversal, de métodos mistos, objetiva compreender de que forma a motivação 

situacional ocasionada por tarefas de aprendizagem mediadas pela LDI impacta nos 

participantes. Buscamos responder as seguintes perguntas de pesquisa: (1) como a 

motivação, vista como um traço da personalidade do aprendiz, se relaciona ao seu 

desempenho de aprendizagem da L2?, (2) de que maneira o tipo de tarefa de 

aprendizagem mediada pela LDI impacta na motivação do aprendiz?, (3) de que forma a 

motivação varia ao longo da tarefa de aprendizagem mediada pela LDI? e (4) qual a 

relação entre a motivação proveniente da tarefa de aprendizagem e a percepção do 

aprendiz sobre a tarefa mediada pela LDI? A coleta de dados durou quatro meses em 

um instituto privado de idiomas com 29 aprendizes de inglês e foi realizada por meio 

dos seguintes instrumentos: (a) um questionário inicial (adaptado da 

Attitudes/Motivation Test Battery de GARDNER, 2004); (b) escalas situacionais on-line 

para conhecermos a motivação dos aprendizes em três momentos: antes, durante e após 

a tarefa e analisarmos como a motivação varia ao longo da tarefa; (c) observações de 

aulas e as resultantes notas de campo dessas observações; (d) as notas globais dos 

participantes no semestre para entendermos a relação entre o desempenho acadêmico e 

o perfil motivacional deles e (e) um questionário final com o fim qualitativo de 

conhecer as percepções dos aprendizes sobre as tarefas mediadas pela LDI. Nossa 

fundamentação teórica baseia-se na Aprendizagem Baseada em Tarefas e nos aspectos 

cognitivos presentes nas tarefas (WILLIS, 1996; SKEHAN, 1996), em algumas teorias 

de motivação e aprendizagem de L2 (GARDNER, 2001; DÖRNYEI e OTTÓ, 1998; 

DÖRNYEI, 2000; 2002) e em concepções sobre a aprendizagem de L2 mediada por 

tecnologias (GIBSON, 2001; OLIVEIRA, 2001; MILLER et al, 2005). Nossos 

resultados não apontam uma correlação significativa entre as notas globais dos 

aprendizes e o seu perfil motivacional. Entretanto, indicam que há uma variabilidade da 

motivação situacional ao longo das tarefas, mesmo dentro de tarefas de aprendizagem 

do mesmo tipo. Além disso, mostram que os aprendizes relatam diferentes percepções 

para cada tarefa de aprendizagem e que o impacto da LDI na motivação dos 

participantes foi de pequena proporção. 

 

Palavras-chave: Motivação, tarefa de aprendizagem de inglês, Lousa Digital Interativa 

 



 

  

 

ABSTRACT 

 

Some authors have suggested that learning tasks conducted in L2 classes can motivate 

learners in different ways. Similarly, Interactive Whiteboards (IWB) have already been 

linked as drivers to engagement and enthusiasm in L2 classes, which may cause some 

impact on affective variables that influence learning (e.g. motivation). This cross-

sectional mixed-methods study aims to understand how situational motivation caused 

by learning tasks mediated by the IWB impact participants. We seek to answer the 

following research questions: (1) How does motivation as a personality trait of the 

learner relate to his/her additional language learning performance?, (2) How does the 

type of learning task mediated by the IWB impact the learner’s motivation?, (3)  How 

does motivation vary along the learning task mediated by the IWB? and (4) What is the 

relation between the learning task motivation and the learners’ perception about the task 

mediated by the IWB? Data collection lasted four months with 29 learners from a 

private language school. The instruments used were the following: (a) an initial 

questionnaire (adapted from the Attitudes/Motivation Test Battery by GARDNER, 

2004), (b) situation-specific on-line scales to assess learners’ motivation in three 

moments: before, during and after the task, and analyze how motivation varies along the 

task; (c) class observations and field notes resulting from these observations, (d) 

participants’ end-of-course grades to understand the connection between academic 

success and their motivational profiles and (e) a final questionnaire with the qualitative 

purpose to know learners’ perceptions about the tasks mediated by the IWB. Our 

theoretical framework is based on Task-Based Learning and cognitive aspects present in 

tasks (WILLIS, 1996; SKEHAN, 1996), theories on motivation and second language 

learning (GARDNER, 2001; DÖRNYEI e OTTÓ, 1998; DÖRNYEI, 2000; 2002) and 

conceptions about L2 learning mediated by technology (GIBSON, 2001; OLIVEIRA, 

2001; MILLER et al, 2005). Our results do not point out to a significative correlation 

between learners’ end-of-course grades and their motivational profiles. However, they 

indicate that there is some variability in situational motivation along the tasks, even 

among learning tasks from the same type. Furthermore, they show that learners report 

different perceptions for each learning task and that the impact of the IWB on 

participants did not have a large proportion. 

 

Key words: Motivation, English learning task, Interactive Whiteboard. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda ação humana, quer se torne positiva ou 

negativa, precisa depender de motivação.  

                                        Dalai Lama 
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INTRODUÇÃO 

 

O que motiva as pessoas a aprender uma Segunda Língua (L2)
1
? Em que 

situações elas se mostram mais motivadas para tal? Por quanto tempo elas conseguem 

manter-se motivadas? Questionamentos como esses fazem parte da curiosidade de 

muitos professores de L2.  

A origem do termo motivação advém do verbo movere em latim (KUETHE, 

1977; DÖRNYEI e USHIODA, 2011), que significa “mover-se, entrar em movimento”. 

Quando se trata de aprendizagem de L2, poderíamos simplesmente dizer que motivação 

é a força que faz os aprendizes em potencial iniciarem os estudos ou mesmo darem 

continuidade a eles, ou seja, caminharem em direção à aprendizagem.  

Alguns autores, como Gass e Selinker (2008), sugerem que ter motivação ou 

estar motivado é essencial para que o processo de aprendizagem de uma L2 aconteça 

mais ativa, contínua e dinamicamente. A motivação parece ser o segundo maior preditor 

de sucesso na aprendizagem de L2, estando atrás somente do fator aptidão linguística 

(SKEHAN, 1989 apud GASS e SELINKER, 2008). 

O campo de estudos sobre Motivação e sua relação com a aprendizagem de L2 

nasceu de um interesse de psicólogos sociais no Canadá e conquistou o interesse de 

linguistas aplicados ao redor do mundo devido, principalmente, à tentativa de 

entendimento da complexidade desse construto que afeta diretamente a aprendizagem 

da L2.  

As pesquisas sobre Motivação e sua relação com a área de Ensino e 

Aprendizagem de L2 na Linguística Aplicada é, segundo Dörnyei e Ushioda (2011), 

ainda motivo de discussões. Esses autores afirmam que as pesquisas sobre motivação 

recebem um “tratamento marginal” do grande campo do qual fazem parte na Linguística 

Aplicada, ocupando uma posição ambígua já que, tradicionalmente, não contemplaram 

                                                             
1 Entendemos a distinção entre os termos Segunda Língua e Língua Estrangeira discutidos por Ellis 

(1994), em que o primeiro se refere à aprendizagem em locais em que a língua-alvo é também a nativa; e 

o segundo à aprendizagem de um idioma onde este não é a língua oficial. Posto que o presente trabalho 

tem foco nos aspectos cognitivos da aquisição da língua inglesa por falantes de português, optou-se por 

usar o termo Segunda Língua (L2) em conformidade com Weissheimer (2007). 
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questões de desenvolvimento e habilidades linguísticas, como fazem essencialmente os 

objetos das pesquisas em Ensino e Aprendizagem de L2.  

Contudo, nesta pesquisa defendemos que o lugar da Motivação e Aprendizagem 

de L2 é dentro do escopo da Linguística Aplicada, visto que este campo epistemológico 

tem um caráter transdisciplinar (MOITA LOPES, 2009) e tem a finalidade de buscar 

respostas para os problemas que envolvam a linguagem em práticas sociais, abrindo, 

quando necessário for, o diálogo para com outras ciências. Dessa forma, para tratar de 

pesquisas sobre Motivação e Aprendizagem de L2, parece-nos coerente dialogar com 

teorias provenientes da Psicologia Motivacional, da Psicologia Social, da Psicologia 

Educacional, dentre outras, assumindo, pois, a transdisciplinaridade.  

Especialmente no que concerne à aprendizagem de L2 em ambientes formais 

como a sala de aula - “microcosmo” da esfera social (HOLLIDAY, 1994), sendo, pois, 

um ambiente de interação social – é pertinente que nós professores busquemos sempre 

teorias e estratégias motivadoras para potencializar a aquisição de novos conhecimentos 

para que os aprendizes sintam-se motivados para os utilizarem fora de sala de aula nas 

suas interações diárias, especialmente com as constantes mudanças no fluxo de 

informações e a inserção de novas tecnologias interativas propiciando o rápido acesso e 

manipulação da informação. 

Frente a essa necessidade de pensar e repensar novas formas de lidar com o 

Ensino e a Aprendizagem de L2, as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(doravante TICs) têm ganhado cada vez mais espaço na nossa sociedade, atingindo 

também as salas de aulas. A elas já foi atribuído um papel de catalisador (GIBSON, 

2001) de novas práticas que podem levar à motivação dentro do processo de Ensino e 

Aprendizagem de L2. Várias são as ferramentas que vêm sendo utilizadas para mediar 

esse processo: redes sociais, blogs, ferramentas wiki, fóruns de opiniões, jogos online, 

dentre muitas outras. Uma dessas ferramentas já conquistou (e continua a conquistar) 

espaço nas salas de aula de L2: a Lousa Digital Interativa (LDI)
2
. Neste trabalho, 

delimitamos o escopo das TICs a apenas essa ferramenta e a sua relação com a 

motivação e as tarefas de aprendizagem de L2.  

                                                             
2 Os termos lousa eletrônica, eboard, lousa digital, quadro eletrônico são utilizados como sinônimos para 

a LDI. 
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No que tange à motivação, neste trabalho, utilizaremos a concepção proposta por 

Dörnyei e Ottó (1998) que veem a motivação como dinâmica, transitória, temporal e 

passível de influências contextuais e flutuações, já que, segundo os autores, os sujeitos 

ao desempenharem uma ação, passam a avaliar os estímulos constantemente para 

autorregular a sua motivação. Essa visão se contrapõe a uma visão mais tradicional dos 

primeiros estudos sobre a relação entre motivação e aprendizagem de línguas que a 

associavam a um traço da personalidade do indivíduo, que era visto como motivado ou 

não, caracterizando a motivação como uma qualidade praticamente imutável e estática 

(JULKÜNEN, 2001). 

A visão dinâmica de motivação para aprender uma L2 adapta-se à peculiaridade 

desse construto compreendido como complexo (DÖRNYEI, 1998; GARDNER, 2001) e 

multifacetado (DÖRNYEI, 1998; WILLIAMS e BURDEN, 1997). A interface entre 

inúmeros fatores internos (interesse na L2, autoconfiança linguística, disposição geral 

para aprender etc.) e externos (professor, tarefa de aprendizagem, colegas, demais 

materiais, curso, dentre outros) do sujeito em constante relação gera a impossibilidade 

de descrevermos esse sujeito sendo/estando motivado por apenas um desses aspectos. 

Seria impossível, portanto, propor um trabalho que abrangesse todos esses fatores de 

uma única vez; por isso, iremos direcionar o nosso olhar para apenas um dos fatores que 

contribuem para a aprendizagem da L2: a motivação situacional causada pela tarefa de 

aprendizagem, que segundo Dörnyei (2000), é um objeto de pesquisa que ainda carece 

de estudos empíricos. 

A motivação situacional da tarefa de aprendizagem (JULKÜNEN, 2001) da L2 

diz respeito à motivação gerada no aprendiz pela situação de aprendizagem, ou como 

queremos analisar aqui, a motivação ao longo da tarefa, e sua relação com a motivação 

como traço da personalidade do mesmo. Para tanto, buscaremos suporte teórico na 

Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT) nas ideias de Willis (1996) e Skehan (1996). 

Em linhas gerais, essa abordagem de ensino-aprendizagem de L2 é caracterizada pelo 

enfoque em tarefas de aprendizagem, que passam a ser o elemento essencial para a 

condução das aulas. Outras características que remetem  

à ABT são: uso autêntico da L2 nos materiais didáticos; foco primário no significado; 

foco linguístico secundário, porém não menos importante, dentre outras. Nesta 

dissertação, usamos a ABT especificamente para tratar dos aspectos cognitivos 
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presentes nas fases da tarefa: fase pré-tarefa, fase da tarefa e fase pós-tarefa. Logo, por 

tarefa de aprendizagem buscamos amparo na definição de Willis (1996): “uma atividade 

comunicativa orientada por um objetivo com um outcome específico, onde a ênfase está 

em trocar significados e não em produzir formas linguísticas específicas.” (p. 36, 

tradução nossa) Salientamos que, nesta dissertação, nos referimos à forma híbrida das 

tarefas de aprendizagem, as quais contam com o suporte e mediação tecnológica da 

LDI.  

A motivação para este trabalho se deu em decorrência da minha
3
 experiência 

enquanto professora no mesmo instituto privado de línguas em que conduzimos este 

estudo e que utiliza a ABT já há algum tempo, após ter realizado uma pesquisa-piloto a 

fim de conhecer o impacto motivacional da LDI em algumas turmas da mesma escola. 

Algumas das conclusões provenientes do estudo anterior apontaram para a necessidade 

de se estudar as tarefas de aprendizagem mais a fundo para entender de que forma elas 

impactam na motivação para aprender dos sujeitos envolvidos. Isso nos motivou a 

desenvolver um olhar voltado para as tarefas e seus efeitos na aprendizagem de inglês.  

Dessa forma, neste estudo transversal de métodos mistos (DÖRNYEI, 2007) nos 

guiamos pelas seguintes perguntas de pesquisa: 

  

 Como a motivação, vista como um traço da personalidade do aprendiz, se 

relaciona ao seu desempenho de aprendizagem da L2? 

 De que maneira o tipo de tarefa de aprendizagem mediada pela LDI impacta na 

motivação do aprendiz?  

 De que forma a motivação varia ao longo da tarefa de aprendizagem mediada 

pela LDI? 

 Qual a relação entre a motivação proveniente da tarefa de aprendizagem 

mediada pela LDI e a percepção do aprendiz sobre a tarefa? 

 

Essas perguntas geraram o nosso objetivo geral: compreender de que maneira as 

tarefas de aprendizagem mediadas pela LDI influenciam a motivação situacional de 29 

                                                             
3 Em alguns momentos neste trabalho, utilizo intencionalmente a primeira pessoa do singular para me 

posicionar e/ou tomar responsabilidade pelo meu discurso. Já nas demais seções, utilizo a primeira pessoa 

do plural para inserir as outras vozes com quem dialoguei ao longo do processo de escrita, a saber: a da 

minha orientadora, as dos participantes, as de colegas e as dos inúmeros autores que citei.  
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aprendizes de inglês como L2 em uma escola privada de idiomas. Já os objetivos 

específicos são os seguintes: 

a. Entender como a motivação, como um traço da personalidade do indivíduo, 

correlaciona-se com o seu desempenho acadêmico de inglês como L2; 

b. Analisar de que maneira o tipo de tarefa de aprendizagem da L2 mediada 

pela LDI impacta na motivação do aprendiz; 

c. Observar de que forma a motivação situacional do aprendiz de inglês como 

L2 varia ao longo da tarefa de aprendizagem mediada pela LDI; 

d. Conhecer a relação entre a motivação proveniente da tarefa de aprendizagem 

mediada pela LDI e a percepção do indivíduo sobre a tarefa implementada. 

 

Esta dissertação delineia-se em três capítulos além desta introdução e das 

Considerações Finais. O capítulo I aborda a fundamentação teórica, tratando de um 

panorama geral de teorias que embasam o construto teórico de Motivação e 

Aprendizagem de L2. Esse capítulo é seguido de uma contextualização teórica da 

Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), das tarefas de aprendizagem de L2 e das 

demandas cognitivas presentes nas fases da tarefa. Finalizamos com questões 

pertinentes à mediação do Ensino e Aprendizagem de L2 mediado por tecnologias, 

relacionando-as especificamente às particularidades da LDI. 

No capítulo II descrevemos o design metodológico do nosso estudo. 

Caracterizamos a natureza da pesquisa, o estudo-piloto que a originou, os instrumentos 

e etapas de coleta de dados e, por último, os procedimentos de análise e discussão dos 

dados. 

No Capítulo III tratamos dos resultados deste estudo, discutindo a relação entre 

as teorias e a análise dos dados. Esse capítulo subdivide-se em três seções que abordam 

respectivamente: (1) A motivação global do aprendiz e o seu desempenho de 

aprendizagem da L2, (2) O aspecto situacional da motivação ao longo das tarefas de 

aprendizagem mediadas pela LDI e (3) A motivação do aprendiz e sua percepção sobre 

a tarefa de aprendizagem mediada pela LDI.  

 Nas Considerações Finais retomamos os principais achados deste estudo 

transversal, apontando algumas limitações que aqui encontramos e sugerimos novos 

caminhos para futuras investigações. 
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CAPÍTULO I 

 

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo apresentamos as teorias que fundamentam este trabalho. 

Iniciamos com um percurso histórico sobre o construto teórico de Motivação e sua 

relação com a aprendizagem em geral e principalmente com a de L2. Descrevemos, em 

detalhes, o Modelo Processual de Motivação para aprender uma L2, concebido por 

Dörnyei e Ottó (1998), de amplo interesse para esta pesquisa. 

Seguimos descrevendo aspectos da Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT), 

como algumas definições de tarefa de aprendizagem, os aspectos cognitivos presentes 

em cada fase da tarefa (SKEHAN, 1996) e conhecemos alguns tipos de tarefas 

(WILLIS, 1996). Finalizamos com algumas vantagens e limitações na ABT. 

Por fim, tratamos sobre como as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs) - em especial a Lousa Digital Interativa (LDI) - parecem ter um impacto 

motivacional na aprendizagem de L2 (BEELAND JR., 2002; GILLEN et al, 2006; 

ORR, 2008), apresentando a problemática da inserção das TICS em contextos escolares 

e também questões de interatividade e multimodalidade em tarefas de aprendizagem de 

inglês mediadas pela LDI.  

 

 

1.1 MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM DE UMA SEGUNDA LÍNGUA: DE 

ONDE PARTIMOS 

 

“Motivation can result from learning as well as cause it”  

(ELLIS, 1997, p. 76) 

 

A motivação para aprender uma Segunda Língua (L2) é comumente vista como 

uma força impulsionadora, que sofre influências externas (contexto de aprendizagem, 

material didático, objetivo, tarefa, professor, colegas de turma etc.) e internas (interesse; 

identificação com o tópico, com a comunidade e com a língua; esforço; atitudes 
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positivas etc.), sendo, pois, de ordem extrínseca e/ou intrínseca, respectivamente. Essa 

inter-relação entre esses fatores provavelmente faz com que um indivíduo desempenhe 

uma ação motivado por um certo tempo e dentro de uma situação particular.  

Para que possamos entender como a motivação para uma aprender L2 atingiu 

essa concepção complexa e multifacetada ao longo do tempo, é importante que 

conheçamos as primeiras considerações a seu respeito. Alguns estudos foram 

conduzidos desde a década de 1940 (ARSENIAN, 1945 apud GARDNER, 2001), 

entretanto, estes não foram tão significativos quanto os estudos canadenses da década de 

1960 em diante (GARDNER e LAMBERT, 1972; GARDNER, 1985; DÖRNYEI, 

2000; DÖRNYEI e OTTÓ, 1998), que apresentaram resultados empíricos consistentes, 

ainda que fossem norteados por uma visão mais estática sobre motivação, diferente da 

visão dinâmica contemporânea que será defendida neste trabalho. 

 

 

1.1.1 Os primeiros estudos sobre Motivação e Aprendizagem de L2 

 

          Os estudos sobre Motivação e Aprendizagem de L2 são relativamente novos. O 

interesse na investigação desse escopo adveio, inicialmente, da Psicologia Social com 

pesquisas canadenses direcionadas à influência da L2, da emoção e da aculturação na 

aprendizagem (ARSENIAN, 1945 apud GARDNER, 2001). Em 1956, Whyte e 

Holmberg propuseram alguns fatores que influenciavam a aprendizagem de L2 como: 

relações intergrupais e contato com a comunidade, habilidade/aptidão e a identificação 

psicológica com a língua, complementando a influência social nas pesquisas de 

motivação. Os primeiros ensaios empíricos foram associados a um modelo 

socioeducacional de aquisição de uma L2 proposto por Lambert, entre 1955 e 1956 ao 

estudar a dominação bilíngue e o desenvolvimento do bilinguismo no Canadá 

(GARDNER, 2001).  

Entretanto, foi apenas na transição das décadas de 1950 para 1960, com os 

estudos de Gardner e Lambert, em 1959, que essa área de investigação passou a se 

expandir. O estudo – basilar para a área - contou com 75 alunos de francês como L2 no 

Canadá, para analisar as variáveis relevantes para a motivação, a saber: aptidão 

linguística, habilidade verbal, atitudes de aprendizagem, motivação e habilidades orais e 

aurais em francês. Os resultados identificaram que a aptidão linguística e a motivação 

variavam com a medida de proficiência da L2, logo, quanto mais apto e motivado para 
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aprender, mais bem-sucedido o individuo seria. Gardner e Lambert (1959) perceberam 

também que esses aprendizes de francês como L2 demonstravam atitudes positivas de 

motivação para aprender a língua francesa e de orientação
4
 em relação aos franco-

canadenses. A partir de generalizações deste estudo, Gardner e Lambert (1959) 

definiram o indivíduo que possui uma orientação integrativa como alguém que 

demonstra uma afeição e identificação para com o grupo da língua-alvo. Já a orientação 

instrumental é, segundo os autores, aquela de ordem exterior ao indivíduo, que, por 

razões funcionais (conseguir um melhor emprego e participar de um exame de 

proficiência na L2, por exemplo), resolve aprender a língua. 

Gardner e Lambert (1972) ampliaram seus estudos sobre as atitudes dos 

aprendizes sob a ótica sócio-psicológica de que aprende uma L2 com mais eficiência e 

eficácia aquele que possui atitudes positivas e identifica-se com o comportamento do 

grupo de falantes da língua, abrindo caminho para o seu modelo socioeducacional de 

aquisição de L2. 

 

1.1.1.2 O modelo socioeducacional de aquisição e o AMTB de Gardner 

 

             Gardner (1985) criou um modelo socioeducacional de aquisição de L2, que já 

vinha desenvolvendo desde as suas pesquisas com Lambert, agora com um foco em 

contextos formais (escola). Segundo o autor, a aprendizagem de um idioma incorpora as 

crenças culturais dos aprendizes, suas atitudes a respeito da situação de aprendizagem, 

sua integratividade
5
 e sua motivação, sendo este o fator primário definido como a união 

de esforço, desejo de alcançar o objetivo de aprender a língua juntamente a atitudes 

favoráveis à aprendizagem (GARDNER, 2001).  

Em 1975, Smythe e Gardner executaram a AMTB (Attitude/Motivation Test 

Battery), uma bateria de testes baseados no modelo socioeducacional de aquisição de 

L2, desenvolvida primariamente por Gardner no fim dos anos 1950 e estendida por 

Gardner e Lambert, em 1972 (GARDNER, 1985). A bateria objetivava avaliar quais 

pareciam ser os fatores afetivos individuais envolvidos na aprendizagem de uma L2. Os 

                                                             
4 Os indivíduos indicavam o motivo da aprendizagem da L2, sendo ela integrativa ou instrumental. Noels 

(2001) define a integrativa como: the desire to learn the language in order to interact with, and perhaps 

to identify with, the members of the L2 community. Já a instrumental, ele define como: reasons for L2 

learning that reflect practical goals, such as attaining an academic goal or job advancement (p. 44)   
5 O termo integrativeness é traduzido aqui como “integratividade” em consonância com Mota e Azeredo 

(2009). 
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estudos foram conduzidos em Londres e, principalmente, na Universidade de Ontário, 

no Canadá, com alunos anglófonos estudando francês como L2 e com o propósito de 

desenvolver escalas que fossem internamente consistentes e válidas. O instrumento 

consistia em 11 subtestes agrupados em 5 categorias: atitudes, motivação, 

integratividade, orientação instrumental (interesse em aprender a língua por razões 

pragmáticas) e ansiedade linguística (reações de ansiedade do aprendiz ao ser pedido 

para usar a língua-alvo na sala de aula ou em outros contextos.) 

Conforme Gardner (1985), o contexto, a língua ou o ambiente sociocultural em 

que o programa linguístico está inserido, pode demandar mudanças nos itens do 

questionário AMTB, a fim de torná-los significativos e relevantes para a investigação em 

curso. Por esta razão, o modelo passou por várias reformulações, fazendo com que o 

instrumento proposto por Smythe e Gardner (1975) fosse sistematicamente validado e 

utilizado em muitas pesquisas sobre motivação na aprendizagem de L2, necessitando 

somente de novas adaptações de acordo com o enfoque do estudo. Esses ajustes práticos 

e teóricos no instrumento advêm principalmente da incorporação de novas variáveis à 

medida que as pesquisas sobre motivação na aprendizagem de L2 foram avançando. 

Uma variável que foi incorporada ao AMTB por Gardner (2004) foi a 

Disponibilidade para Comunicação (DPC do inglês Willingness To Communicate - 

WTC) do aprendiz. Segundo MacIntyre (1998 apud DÖRNYEI, 2010) a DPC é uma 

variável independente que afeta a comunicação do aprendiz na aprendizagem de L2. É 

definida como: “prontidão para se engajar no discurso em um momento particular com 

uma ou mais pessoas específicas usando a L2” (p. 208) e atua juntamente a outras 

variáveis linguísticas, psicológicas e contextuais como: autoconfiança linguística, o 

desejo de filiação com o outro, a motivação interpessoal, as atitudes do grupo, a 

competência comunicativa e a experiência, dentre outras. 

 

1.1.1.3 A motivação integrativa 

 

          Ainda dentro da sua proposta de um modelo socioeducacional de aquisição de L2, 

Gardner desenvolveu o conceito de motivação integrativa, que é bastante divulgado na 

área, porém ainda é um conceito de difícil definição (DÖRNYEI, 2003).  

Segundo Gardner (2001), a motivação integrativa representa um complexo das 

classes de variáveis: integratividade, atitudes em relação à aprendizagem e motivação. 
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Em linhas gerais, a primeira seria o interesse e identificação em aprender a língua; a 

segunda seriam as atitudes positivas em relação à aprendizagem e a última seria a força 

impulsionadora provocada pelos três elementos a seguir: esforço, desejo de aprender e 

emoção positiva. A este respeito, Dörnyei (2003) sustenta que “um aspecto central da 

disposição integrativa é uma espécie de identificação psicológica e emocional” (p. 5)
6
 

que promove a motivação para aprender a L2. O bom desempenho linguístico, segundo 

Gardner, ocorreria, dentre outros fatores, por meio da inter-relação entre a motivação 

integrativa e a aptidão linguística, conforme mostrado no modelo abaixo (Figura 1): 

 

 

 

 

FIGURA 1: Modelo do papel da aptidão e motivação na aprendizagem de uma L2  
Fonte: Traduzido de Gardner (2001, p.5)  

 

O modelo na Figura 1 mostra que a motivação integrativa para aprender uma L2 

sofre influência da integratividade (identificação) e das atitudes positivas em relação à 

situação de aprendizagem, as quais se relacionam diretamente. A motivação, a aptidão 

linguística e outros fatores podem, por sua vez, contribuir para o sucesso de 

desempenho linguístico.  

Apesar de sua relevância para a área, o modelo de motivação integrativa de 

Gardner, já com as reformulações publicadas em 2001, não contempla algumas 

                                                             
6 “a core aspect of the integrative disposition is some sort of psychological and emotional identification” 

(DÖRNYEI, 2003, p.5) 
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variáveis advindas de teorias cognitivas (a importância do objetivo, as atribuições 

causais a experiências de aprendizagem, avaliação contínua dos estímulos, por exemplo) 

consideradas hoje parte do construto complexificado de motivação, como vemos a 

seguir.  

 

 

1.1.2 A influência das teorias cognitivas nos estudos de motivação de L2 

 

 As décadas de 1980 e 1990 foram determinantes para uma quebra no paradigma 

dos estudos de motivação. Os pesquisadores de teorias motivacionais de aprendizagem 

de L2 passaram a incorporar descobertas da Psicologia Cognitiva e das Neurociências, 

pois pretendiam compreender melhor como o fenômeno da motivação ocorria.  

 As abordagens a seguir foram algumas das que mais influenciaram as teorias de 

motivação: a Teoria da Autodeterminação, a Teoria da Atribuição, a Teoria do Objetivo, 

a Teoria Neurobiológica de Schümman e algumas considerações a respeito do sistema 

de recompensa e sua relação com a motivação. 

 A Teoria da Autodeterminação foi proposta por Deci e Ryan (1985 apud 

DÖRNYEI, 2003) e sua contribuição mais célebre é a conexão entre os termos 

“intrínseca” e “extrínseca” – já amplamente utilizados na literatura sobre motivação e 

L2 – com a sua orientação integrativa (motivação interior) ou instrumental (motivação 

exterior). Outra contribuição foi a relação entre a autonomia do aprendiz e o estilo 

comunicativo do professor, acentuando a importância de estudo da autonomia e a 

motivação para aprender uma L2. 

 Uma segunda teoria que exerceu grande influência nas concepções 

motivacionais de aprendizagem é a Teoria da Atribuição. Segundo ela, a nossa 

motivação sofre “atribuições causais” (WEINER, 1992 apud DÖRNYEI, 2003, p.8) de 

situações anteriores de aprendizagem em que obtivemos êxito ou baixo desempenho, 

afetando diretamente a nossa disposição. Há uma grande probabilidade de não 

desempenharmos uma atividade novamente caso tenhamos falhado em uma primeira 

tentativa. Se o aprendiz se deparar com uma tarefa similar a uma anterior em que teve 

um desempenho ruim, é bem provável que ele não se sinta muito motivado pela nova 

tarefa, por atribuir um alto nível de dificuldade a ela.  
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 A Teoria do Objetivo de Locke e Latham (1990 apud USHIODA, 2011) alega 

que estabelecer um objetivo afeta diretamente o desempenho do aprendiz, direcionando 

a sua atenção, a sua energia, o seu esforço e as suas estratégias para a sua realização. 

Tremblay e Gardner (1995 apud DÖRNYEI, 2003) introduziram o conceito de 

“saliência do objetivo”, que é uma combinação entre os objetivos particulares de cada 

aprendiz e a frequência de uso das estratégias para a conquista dessas metas linguísticas. 

 Por último, a Teoria Neurobiológica trouxe discussões sobre os avanços no 

âmbito da neuroimagem e scanning do cérebro para a área de Motivação e 

Aprendizagem de L2 – coincidentemente a primeira área a ser investigada dentro dessa 

perspectiva - através de John Schümman, nos anos 1990. Sua teoria diz que a 

necessidade de conhecimento instiga/incentiva os sistemas neurais humanos. Um 

elemento-chave para essa concepção é a avaliação dos estímulos, que ocorre no nosso 

cérebro sob cinco dimensões: a novidade (grau de imprevisibilidade/familiaridade), a 

agradabilidade (atratividade), a significância do objetivo/necessidade, o potencial de 

ação (capacidade de lidar com o evento) e a imagem social e de si mesmo. Segundo o 

autor, a avaliação dos estímulos é particular e ajuda a formar uma “memória de valor”, 

indicando que a ação humana tem um embasamento afetivo, sofrendo assim suas 

influências. 

 As neurociências trouxeram ricas contribuições no que concerne ao sistema de 

recompensa e à motivação. Conforme Herculano-Houzel (2010), há, no nosso cérebro, 

um conjunto de estruturas avaliando o que acontece e pode vir a acontecer ao nosso 

redor quando não estávamos esperando. Dessa forma, as informações captadas são 

imediatamente emanadas para o resto do cérebro que indicará quão interessante o que se 

está fazendo é em determinado momento, provocando uma sensação de prazer e emoção 

positiva. A sensação de satisfação e de que algo ocorreu ou foi feito de forma bem-

sucedida, reacende o sistema de recompensa sempre que voltemos a nos envolver na 

mesma atividade desempenhada anteriormente, provocando a mesma sensação – até por 

antecipação. Sabemos, por meio de avanços na área, que a dopamina
7
 está diretamente 

relacionada à sensação de satisfação descrita anteriormente e que ela está relacionada à 

potencialização das sinapses, ou seja, à aprendizagem enquanto consolidação de 

memórias.  

                                                             
7 Substância neuromodeladora que é “capaz de modificar a atividade elétrica dos neurônios que a 

recebem” (HERCULANO-HOUZEL, 2010, p. 32)  
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Ainda segundo a autora, a motivação é “fundamental” e interfere diretamente no 

aprendizado
8
 quando o encorajamento positivo é utilizado com os aprendizes e os fazem 

continuar tentando/evoluindo; quando escolhemos a dificuldade adequada para uma 

tarefa, nem fácil, nem difícil demais; e quando a motivação está presente e permite a 

prática constante de algo, o que leva a mais motivação, que, por sua vez, incentiva mais 

a prática e cria um “círculo vicioso” (p. 27) para as modificações no cérebro para 

ocasionar aprendizagem.   

 É com a incorporação das contribuições dessas teorias cognitivas, somadas às 

anteriores, que as pesquisas em motivação passam a seguir novos caminhos. Isto é, vão, 

de acordo com Dörnyei (2003), de uma perspectiva macro, que não contemplava as 

salas de aula de L2 como um ambiente de aprendizagem de língua diferenciado das 

outras comunidades linguísticas, para uma perspectiva micro. Por essa razão, as 

publicações nos anos 1990 passaram a seguir uma perspectiva mais situada, 

examinando o impacto motivacional dos variados aspectos presentes em um contexto de 

aprendizagem. Esses aspectos, ainda segundo Dörnyei (2003), vão desde componentes 

motivacionais relacionados ao curso (relevância dos materiais de ensino, interesse nas 

tarefas, adequação do método de ensino), ao professor (o impacto motivacional da 

personalidade, do comportamento e do estilo/prática de ensino do professor) e à turma 

(várias características da turma do aprendiz, como coesão e normas grupais e direção ao 

objetivo).  

Foi então a partir dessa abordagem situada, salientando aspectos mais 

individuais e caracterizando assim uma “microperspectiva” (DÖRNYEI, 2003, p.11) da 

sala de aula como um contexto de aprendizagem, que as pesquisas em Motivação de L2 

passaram a expandir o paradigma canadense e observar outras variáveis participantes no 

processo. Na próxima seção, trazemos o Modelo Processual de Motivação de Dörnyei e 

Ottó (1998) em que a motivação dentro de uma situação de aprendizagem passa a 

ganhar visibilidade na literatura.   

 

 

 

 

                                                             
8 A autora fala de motivação e aprendizagem de uma forma geral. 



29 

 

1.1.3 O Modelo Processual de Motivação e Aprendizagem de L2 de Dörnyei e Ottó 

(1998) 

 

 

             Com o surgimento de novas teorias sobre o campo, atentou-se para uma 

dimensão diacrônica de motivação em oposição à anteriormente difundida visão de 

motivação somente como um traço da personalidade do aprendiz, pois essa parecia ser 

uma visão mais cristalizada, estática (motivation as a state) e permanente sobre o 

construto. Não se pretendeu com essas pesquisas desfavorecer a importância da 

motivação como traço da personalidade do aprendiz para a aprendizagem da L2, mas 

sim compreender esse fenômeno de forma holística, buscando relacionar aspectos 

situacionais aos da personalidade do aprendiz. 

Levando em consideração os postulados da teoria do Controle da Ação (Action 

Control theory
9
) propostos por Kuhl, Heckhausen e colegas, Dörnyei (2000) descreve a 

concepção temporal e flutuante que a motivação recebe dentro dessa teoria, atentando 

para ela em dois momentos: na fase pré-decisional e na pós-decisional. 

Segundo a teoria supracitada, é na fase pré-decisional que o indivíduo toma a 

decisão do seu estágio de motivação (ou tem a motivação da escolha). Ela envolve 

processos complexos de planejamento e estabelecimento de objetivos durante os quais 

os desejos são articulados e avaliados em termos de desejabilidade e chance de 

realização/cumprimento. Já a fase pós-decisional é o estágio implementacional da 

motivação (ou o da motivação executiva), relacionados aos aspectos da vontade 

(volition) em buscar os objetivos, envolvendo a conservação (maintenance) e o controle 

da motivação durante a realização da intenção. Nesta fase, os interesses de investigação 

giram em torno de: fenômenos de iniciação da ação, da perseverança e da superação de 

vários obstáculos internos à ação (DÖRNYEI, 2000). 

 A motivação é, dentro dessa abordagem diacrônica, definida como: 

 
 

 

A excitação cumulativa que muda dinamicamente em uma 
pessoa que inicia, direciona, coordena, amplifica, finaliza e 

                                                             
9 Para mais informações a respeito desta teoria, sugerimos a leitura do capítulo de Kuhl (1987) intitulado 

“Action control: The Maintenance of motivational states”, presente na seguinte referência:   

      KUHL, Julius. HALISCH, Frank. Motivation, intention and volition. Berlim: Springer, 1987. 
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avalia os processos cognitivos e motores através dos quais os 
desejos e vontades iniciais são selecionadas, priorizadas, 

operacionalizadas, e, com êxito ou não, postas em cena. (p. 

524)
10

 

 

 

Levando isso em consideração, Dörnyei e Ottó (1998) desenvolveram um 

modelo de motivação do aprendiz especializado no campo de ensino e aprendizagem de 

L2. Ele parece não trazer muita novidade conceitual, contudo contempla e reúne 

sistematicamente concepções importantes que influenciam a motivação no processo de 

aprendizagem.  

O modelo compreende duas dimensões: a sequência da ação e as influências 

motivacionais, relacionando-se com as funções motivacionais de cada fase da sequência 

(Quadro 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 “the dynamically changing cumulative arousal in a person that initiates, directs, coordinates, amplifies, 

terminates, and evaluates the cognitive and motor processes whereby initial wishes and desires are 

selected, prioritised, operationalised, and (successfully or unsuccessfully) acted out.” (p. 524) 
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QUADRO 1: Adaptação nossa do Modelo Processual de Motivação e Aprendizagem de L2 de 

Dörnyei (2000) 

 

 

Sequência da ação 

 

Funções motivacionais 

 

Principais influências 

motivacionais 

 

 

 

 

 

  

 

  

o Relevância, especificidade e 

proximidade do objetivo 

o Valores associados ao 
processo de aprendizagem 

o Atitudes em relação à L2 e aos 

seus falantes 
o Expectativa de sucesso e 

potencial percebido de 

enfrentamento 

o Concepções do aprendiz e 
estratégias 

o Apoio ou impedimento do 

ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

o Qualidade da experiência de 

aprendizagem (agradabilidade, 

significância da necessidade, 
potencial de enfrentamento, 

autoimagem e imagem social) 

o Senso de autonomia 
o Influência dos pais e 

professores 

o Recompensa na sala de aula e 

estrutura do objetivo 
(competitivo ou cooperativo) 

o Influência do grupo 

o Conhecimento e uso de 
estratégias de 

autorregulatórias  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
o Concepções de autoconceito 

o Recebimento de feedback, 

elogios, notas 
o Fatores atribucionais 

 

 

 

 

Fase pré-   

acional 

) 

motivaçã

o da 

escolha 

 

   Fase 

acional 

 

Fase pós-                   

acional 

Fase da motivação da 

escolha 

o Estabelecimento 

de objetivos 
o Formação de 

intenções 

o Lançamento da 
ação 

 

 

 

Fase da motivação 

executiva 
o Geração e 

condução de 
subtarefas 

o Avaliação em 

curso do 
desempenho 

o Controle da ação 

(autorregulação) 
 

Fase da avaliação 

o Formação de 
atribuições 

causais 

o Elaboração de 
padrões e 

estratégias 

o Destituição da 

intenção e novo 
planejamento  
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Várias são as influências motivacionais que agem durante a execução da ação, 

assim como antes e depois dela, fomentando a sequência da ação. Conforme Dörnyei 

(1998) explicita, esses fatores motivacionais podem ser cognitivos, afetivos ou ainda 

variáveis, condições e processos situacionais. 

Ainda segundo o autor, este modelo pode servir como uma base de estudo para 

os efeitos motivacionais que a tarefa de aprendizagem pode ocasionar no aprendiz 

dentro, por exemplo, de uma abordagem ABT.
11

 Ele sugere que esse modelo pode 

oferecer um paradigma de pesquisas para a microanálise de fatores, condições, 

limitações e processos que determinam o êxito do aprendiz nas respectivas tarefas; bem 

como servir como interface entre os mecanismos cognitivos e afetivos que são parte do 

processo. A este respeito, ele preconiza, ainda:   

 

 

Olhar para o impacto da motivação em modos de aprendizagem 
concretos, e por meio de uma maneira situada, resultará em uma 

compreensão mais clara e mais elaborada da motivação de uma 

L2 do que uma prática de pesquisa tradicional, na qual o 
critério mais comum da variável era a obtenção de uma medida 

de proficiência geral. (DÖRNYEI, 2002, p. 155, grifo nosso)12 

 

Dentro desse modelo, o autor propôs um sistema de processamento da tarefa (ver 

Figura 2), de aprendizagem e sua relação com o controle da ação. O sistema é composto 

por três mecanismos (controle da ação, execução da tarefa e avaliação) que se 

concatenam. Eles representam o monitoramento e a avaliação constante dos aprendizes 

durante a tarefa, que podem fazer alterações quando sentirem que algo não está indo 

bem (DÖRNYEI e TSENG, 2009).  

 

 

                                                             
11

 Tratamos da abordagem de Aprendizagem de L2 Baseada em Tarefas na seção 1.2 desta dissertação. 
12 “Looking at the impact of motivation on concrete learning behaviours in a situated manner will result 

in a clearer and more elaborate understanding of L2 motivation than the traditional research practice 

whereby the most common criterion variable was a general achievement of proficiency measure.” 

(DÖRNYEI, 2002, p. 155) 
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FIGURA 2: Sistema de processamento da tarefa  

Fonte: Dörnyei e Ushioda (p. 96) 

 

O mecanismo de Execução da tarefa é o “nível da aprendizagem”, em que os 

aprendizes engajam-se em torno de um plano de ação que foi proposto pelo professor 

por meio de instruções ou pelo grupo com que estão trabalhando na execução. Os 

processos de Controle da ação dizem respeito aos mecanismos de autorregulação 

empregados pelos aprendizes durante a execução das fases da tarefa ao sentirem que 

precisam melhorar uma ação específica de aprendizagem. Na inter-relação com os 

outros mecanismos está o de Avaliação, que se refere ao processamento contínuo dos 

estímulos do ambiente em direção ao resultado da ação, estabelecendo uma comparação 

entre o que era esperado e previsto ou como uma sequência de ação diferente poderia ter 

sido desempenhada. 

 Apesar de apontar vantagens relacionadas ao seu modelo de motivação, Dörnyei 

(2000) elenca também algumas limitações, como: (a) a dificuldade de determinar a fase 

acional, que não é tão delimitada como parece ser, (b) definir quando outra ação foi 

realmente iniciada, e (c) quais as interferências e concomitâncias que atingem o 

aprendiz durante a realização da ação em um contexto escolar, onde, segundo ele, os 

padrões de relacionamento inconscientes influenciam o comportamento social e o que 

os aprendizes demonstram durante a tarefa. 

Tendo refletido sobre a importância da motivação para a aprendizagem de 

línguas, seguimos na próxima seção compreendendo como a Aprendizagem Baseada em 

Tarefas compreende as tarefas de aprendizagem mediadas pela LDI e sua relação com a 

motivação situacional. 
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1.2 ABORDAGEM DE APRENDIZAGEM DE L2 BASEADA EM TAREFAS  

 

 

Nesta seção traçamos o caminho desde o surgimento da abordagem de 

Aprendizagem Baseada em Tarefas (ABT) até como ela é atualmente concebida. 

Perpassamos ainda por noções de tarefa, suas tipologias, a sua relação com o construto 

motivação e com os aspectos cognitivos envolvidos no processo de aprendizagem de 

uma L2. 

 

1.2.1 Surgimento e pressupostos da Aprendizagem de L2 Baseada em Tarefas  

  

A Abordagem Baseada em Tarefas (ABT) nasce no início da década de 1980 em 

meio a questionamentos sobre as limitações impostas pelo modelo PPP
13

. Segundo 

Skehan (1996), esse último modelo é confortável para o professor, que se beneficia pela 

facilidade da apresentação dos conteúdos e pelo papel de deter o controle e as relações 

de poder, consequentemente, centrando nele a autoridade sobre o comportamento em 

sala de aula. Além disso, o modelo preconiza que ao fim das lições, a aprendizagem das 

estruturas da língua é facilmente reconhecida por meio de uma accountability para 

avaliar o sucesso do outcome da atividade proposta. Por último, o método PPP é 

geralmente associado à teoria Behaviorista, que preconiza que “a aprendizagem está 

focada em regras que são depois automatizadas como um conjunto de hábitos” (p. 17). 

Skehan (1996) ainda defende que o modelo PPP possui outras limitações, como: 

a pobreza linguística que os aprendizes demonstram ao final do curso e a crença de que 

o foco em uma forma linguística levará à aprendizagem e à automatização; isto é, a 

estrutura será aprendida na ordem em que foi ensinada, o que parece não fazer sentido 

ao levar-se em consideração recentes pesquisas linguísticas e cognitivas conforme as 

palavras do mesmo autor:   

 

 

                                                             
13

 Este modelo PPP baseia-se em três fases. A primeira é a Presentation, marcada pela apresentação de 

uma estrutura gramatical da L2, seguida da Practice, onde são propostas atividades de prática da mesma 

estrutura, a fim de que os aprendizes a (re)produzam rapidamente para que na última fase, a de 

Production, haja oportunidades de uso livre e flexível da língua “consolidada” e tenha seu escopo de 

aplicabilidade aumentado (SKEHAN, 1996). 
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A visão contemporânea de desenvolvimento linguístico é que a 
aprendizagem é compelida por processos internos. Os 

aprendizes não adquirem simplesmente a língua à qual forem 

expostos, contudo, essa exposição pode ser cuidadosamente 

orquestrada pelo professor. Não é simplesmente uma questão 
de converter input em output. (p.18) 

14 

  

Com o intuito de subverter algumas dessas ideias sobre o modelo PPP, nasce na 

década de 1980 uma nova abordagem que pretende, ainda que temporariamente, manter 

a forma linguística fora do foco principal e elevar as oportunidades de aprendizagem 

por meio de tarefas pedagógicas15
 voltadas para a comunicação na L2. Muitos debates 

foram propostos para discutir a importância que a abordagem por tarefas parecia exercer 

na aprendizagem e para entender como ela se dava de fato.  

Uma das primeiras discussões foi a de Prabhu (1987) que em junho de 1979 

implementou um projeto (The Bangalore Project) em algumas escolas no sul da Índia 

com o intuito de implementar sequências de tarefas pedagógicas - dentro de um 

programa curricular processual (procedural syllabus) -, nas quais os aprendizes se 

engajavam em tarefas que propunham problemas e lacunas de informação e opinião por 

meio da língua inglesa. O autor afirmava que o foco puramente na sistematização da 

língua trazia um bloqueio para a sua aprendizagem efetiva, cujo desenvolvimento se 

daria de forma processual.  

Willis (1996) passa a ser referência quando falamos em ABT em especial 

quando observamos o cunho pedagógico da abordagem. Segundo ela, uma característica 

importante da ABT é a liberdade de escolha que os aprendizes têm para adotar 

quaisquer formas linguísticas que eles desejem para “transmitir o que querem dizer a 

fim de completar, quão melhor puderem, os objetivos da tarefa” (p. 24), possibilitando 

uma liberdade linguística. 

Com um tratamento voltado para a pesquisa, Dörnyei (2002) recomenda o foco 

no estudo das tarefas, visto que, através dele, os pesquisadores são capazes de delimitar 

o complexo processo de aprendizagem em pequenos segmentos, tornando o objeto 

tarefa passível de pesquisa. Ainda segundo o autor, a pesquisa por meio de tarefas 

                                                             
14

 “The contemporary view of language development is that learning is constrained by internal processes. 

Learners do not simply acquire the language to which they are exposed, however carefully that exposure 

may be orchestrated by the teacher. It is not simply a matter of converting input into output” (p. 18) 
15 Os termos tarefa, tarefa de aprendizagem e tarefa pedagógica serão usados nesta dissertação sem 

nenhuma distinção entre eles. 
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permite uma clareza de definição em termos de input/output de L2 e das operações de 

processamento de linguagem envolvidos.  

Skehan (1996) sugere que o processo de aprendizagem é visto, dentro dessa 

abordagem, como envolvente e motivador em termos de “aprender fazendo” (p. 20)
16

, 

pois os aprendizes engajam-se primeiramente no significado, no que querem dizer, e 

depois ao longo da tarefa têm a oportunidade de conhecer a forma linguística para 

aprimorar seu conhecimento metalinguístico. 

Nunan (2004, p.1) cita alguns princípios e práticas importantes dentro da ABT e 

que norteiam o trabalho de ensino e aprendizagem: 

 

 

 Uma abordagem de seleção de conteúdos baseada nas 

necessidades 

 Uma ênfase no aprender a comunicar-se através de interação na 

L2 

 A introdução de materiais autênticos nas situações de 

aprendizagem 

 A provisão de oportunidades para os aprendizes focarem não só 

na língua, mas também no processo de aprendizagem. 

 Um aprimoramento das experiências pessoais do próprio 

aprendiz como elemento contribuinte para a aprendizagem na sala de 

aula. 

 A vinculação da aprendizagem da língua na sala de aula com o 

uso da linguagem fora de sala.
17

 

 

Como dito anteriormente, a abordagem de ensino e aprendizagem em destaque 

gira em torno de uma tarefa de aprendizagem, que vem ao longo do avanço das 

pesquisas na área, recebendo diferentes interpretações sobre a constituição de uma 

tarefa. Seguimos descrevendo algumas importantes contribuições de autores que se 

debruçaram sobre o estudo da ABT. 

                                                             
16 Learning through doing (SKEHAN, 1996, p.20). Essa concepção de Skehan (1996) remete a um 

paradigma cognitivo dos efeitos da tarefa de aprendizagem no aprendiz, o qual pode aprender tanto de 

forma consciente quanto inconsciente ao envolver-se na tarefa da L2. A concepção de learning by doing 
de Dewey (1933), por sua vez, alude à ideia do que o aprendiz decide deliberadamente fazer ao aprender 

para construir seu conhecimento.  
17  - A needs-based approach to content selection. 

   - An emphasis on learning to communicate through interaction in the target language. 

   - The introduction of authentic texts into the learning situation. 

   - The provision of opportunities for learners to focus not only on language but also on the learning 

process itself. 

   - An enhancement of the learner’s own personal experiences as important contributing elements of 

classroom learning.  

   - The linking of classroom language learning with language use outside the classroom. (NUNAN, 

2004, p.1)   
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1.2.2 Mas afinal, o que é uma “tarefa de aprendizagem”? 

 

 O conceito de tarefa é crucial para que entendamos como se dá a ABT, já que 

esse é um elemento fundamental para que compreendamos a criação de programas 

curriculares e questões gerais de ensino e aprendizagem (NUNAN, 2004) nessa 

abordagem. Existem várias concepções acerca da definição de uma tarefa. 

Apresentaremos algumas delas a seguir:  

 

 

QUADRO 2 - Algumas definições de tarefa dentro da ABT 

“Uma atividade que requer que os aprendizes cheguem a um 

resultado através da informação dada por meio de processo de 
reflexão” (p.24)

18
 

 

PRABHU (1987) 

“Uma atividade ou ação que é realizada como o resultado do 

processamento ou compreensão da linguagem (por exemplo, como 

uma resposta).” (p.2)
19

 

RICHARDS et al 

(1986 apud 

NUNAN, 2004) 

“[...] um complexo de várias operações mentais e comportamentais 
direcionadas por um objetivo que os aprendizes desempenham 

durante um período entre as instruções iniciais da tarefa pelo 

professor e o alcance do outcome final da tarefa.” (p. 139)
20

 

 
 

DÖRNYEI (2002) 

"Uma tarefa é um plano de trabalho que requer que os aprendizes 

processem a linguagem pragmaticamente a fim de atingir um 
resultado que possa ser avaliado [...]” (p.3-4)

21
 

 

ELLIS (2003) 

“Uma atividade comunicativa orientada por um objetivo com um 

propósito específico, onde a ênfase está em trocar significados e 

não em produzir formas linguísticas específicas.” (p. 36)
22

 

 

WILLIS (1996) 

“Uma tarefa é uma atividade na qual: o significado é primário; os 

aprendizes não recebem significados de outros para regurgitar; há 
alguma relação com atividades do mundo real; a finalização da 

 

SKEHAN (1998) 

                                                             
18 "an activity which required learners to arrive at an outcome from given information through some 

process of thought” (PRABHU, 1987, p.24) 
19 “…an activity or action which is carried out as the result of processing or understanding language (i.e. 

as a response)” (RICHARDS et al, 1986 apud NUNAN, 2004, p. 2) 
20

 “a complex of various goal-oriented mental and behavioural operations that students perform during 

the period between the teacher's initial task instructions and the completion of the final task outcome .” 

(DÖRNYEI, 2002, p. 139) 
21 “a task is a workplan that requires learners to process language pragmatically in order to achieve an 

outcome that can be evaluated […]” (ELLIS, 2003, p. 16) 
22 “a goal-oriented activity with a specific purpose where the emphasis is on exchanging meaning not 

producing specific language forms”. (WILLIS, 1996, p. 36) 
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tarefa é prioritária; a avaliação da tarefa se dá em termos de 
outcome”

23
 

 

 

As definições mostradas assemelham-se, de forma geral, em dizer que a tarefa é 

uma atividade que possui um objetivo e que há processamento linguístico e mental no 

decorrer da sua condução para se alcançar um objetivo e um outcome. Consideramos o 

valor de cada uma dessas contribuições, todavia, resolvemos adotar nesta dissertação a 

de Willis (1996), bem como a taxonomia de tarefas proposta pela autora. Nesta 

pesquisa, vale salientar que as tarefas de aprendizagem são, em pequena ou grande 

escala, mediadas pelo componente tecnológico LDI, podendo esta ser utilizada em 

quaisquer fases do ciclo da tarefa descrito na seção seguinte. 

 

1.2.3 Os aspectos cognitivos presentes no ciclo da tarefa  

 

Como já dissemos, as tarefas são o ponto-chave do qual parte o processo de 

aprendizagem dentro da abordagem que retratamos aqui. Elas devem ser estruturadas e 

pensadas de modo que contribuam para que o aprendiz lide com as demandas cognitivas 

de casa fase e possibilite a canalização dos recursos atencionais em relação à forma 

linguística (SKEHAN, 1996). Nesta perspectiva, cada tarefa deve ter três fases: a pré-

tarefa, a tarefa e a pós-tarefa (ver Figura 3), as quais são caracterizadas por diferentes 

aspectos cognitivos no momento de sua implementação.  

                                                             
23 “a task is an activity in which: meaning is primary; learners are not given other people’s meaning to 

regurgitate; there is some sort of relationship to comparable real world activities; task completion has 

some sort of priority; the assessment of the task is in terms of outcome” (SKEHAN, 1998, p. 95) 
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FIGURA 3: O ciclo da tarefa adaptado de Willis (1996, p. 60) 

 

A fase pré-tarefa é caracterizada pela introdução ao tópico que será tratado ao 

longo da tarefa. É a fase da contextualização e das instruções que prepararão os 

aprendizes para a fase da tarefa, podendo, para isso, ler um texto ou ouvir uma 

passagem de áudio com alguma similitude com o que será pedido na tarefa. Nesta fase, 

o professor pode ainda destacar expressões e palavras importantes para serem usadas na 

fase seguinte. Por exemplo, uma tarefa cujo tópico seja “viagem” pode ser iniciada com 

questionamentos “Você gosta de viajar?”, “Para onde você viaja normalmente?”, 

“Como você vai?” e elicitar o vocabulário que os aprendizes já conhecem, assim como 

introduzir novas palavras ou expressões que eles precisem para a próxima fase.  

Já na fase do ciclo da tarefa, os aprendizes recebem uma tarefa a ser cumprida. 

Em um primeiro momento, eles irão, individualmente ou em pequenos grupos, planejar 

como farão a tarefa e, por fim, reportar para a turma como fizeram. Retomando o 

exemplo da viagem, o professor pode iniciar dizendo que, em pequenos grupos, eles 

deverão criar um roteiro da viagem a ser feita com amigos (a tarefa que exigirá um 

outcome), contendo planos sobre quando, como, com quem e quanto tempo iriam passar 

em uma nova cidade com o propósito de prepará-los para uma tarefa semelhante a ser 

desempenhada na vida deles. Ao formarem os grupos e iniciarem o planejamento, o 
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professor não faz grandes intervenções, a não ser quando for necessário, e monitora o 

trabalho dos aprendizes. Quando terminam, eles  relatam para a classe o trabalho que 

fizeram.  

Em um momento pós-tarefa, o professor pode, a partir da língua utilizada pelos 

aprendizes durante a tarefa, promover atividades de tomada de consciência (awareness-

raising activities) com um foco linguístico e ainda propiciar a prática dessa nova língua 

por meio de atividades de follow-up.  

Em cada uma das fases descritas são, consequentemente, implementadas 

demandas linguísticas e cognitivas de diferentes sortes. Skehan (1996) apresenta o 

Quadro 3 a seguir, dispondo os propósitos de cada fase e respectivos exemplos.  

 

QUADRO 3 - As demandas cognitivas de cada fase da tarefa 

Fases Propósito da fase Exemplos 

 

 

Pré-tarefa 

 
Cognitivo: Amenizar a carga de 

processamento subsequente. 

 
 

Contextualização (definição do 
cenário, introdução do tópico) 

Observação 

Condução de tarefas similares 
Planejamento 

Linguístico: Introduzir novas 

formas para atenção.  

Ensino explícito 

Ensino implícito 

Tomada de consciência 

 

Durante a tarefa 

Manipular a pressão: 

influenciar o equilíbrio do 

processamento. 

Velocidade 

Prazos 

Número de participantes 

Calibrar: influenciar o 

equilíbrio do processamento  

Prover suporte visual 

Introduzir elemento surpresa 

 

Pós-tarefa 

Retrospecto: relembrar os 
aprendizes da importância da 

forma. 

Apresentação pública 
Análise 

Tomada de consciência 
 

Fonte: Adaptado de Skehan (1996, p. 24) 

  

 De acordo com o autor, as fases da tarefa servem para que o aprendiz lide com 

as demandas cognitivas presentes em cada momento. Na pré-tarefa, o aprendiz possui 

uma capacidade limitada de atenção, já que precisa responder a ambas demandas 

linguística e cognitiva. As atividades cognitivas que o autor sugere para diminuir a 

carga de cognição são as de: tematização (foregrounding) para ativar conhecimentos 

prévios sobre determinado assunto sem a necessidade de direcionar excessiva energia 

para “recuperação on-line de informação da memória de longo prazo durante a 
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realização da tarefa” (p. 25)
24

; observação e execução de tarefas semelhantes para que o 

aprendiz tenha oportunidades de direcionar sua atenção para a linguagem que será usada 

ao invés de despender demasiado tempo refletindo sobre como a tarefa em execução 

será estruturada, e planejamento para favorecer a oportunidade de maior elaboração 

sintática das estruturas e variedade lexical.  

Quanto ao trabalho linguístico desempenhado durante a fase pré-tarefa, novas 

formas podem ser introduzidas para o aprendiz, entretanto deve-se ter em mente que, 

não necessariamente, elas serão incorporadas na execução da tarefa ou aprendidas – 

neste momento propiciam-se as condições para que isso possa ocorrer (SKEHAN, 

1996).  

Já na fase da realização da tarefa, há de se atentar para o fato de que a dificuldade 

imposta por ela possa interferir no desempenho dos aprendizes. A este respeito, Skehan 

(1996) discute a questão da pressão de tempo para finalizar a tarefa, já que, segundo ele, 

pouco tempo pode lidar a escolhas mais simples de formas linguísticas em vez de novas 

criações, e ainda a questão do número de participantes na tarefa que, conforme o autor, 

quantos mais participantes houver, haverá também um maior desenvolvimento de 

fluência – em detrimento da complexidade e acurácia
25

.   

Por fim, as exigências cognitivas na fase pós-tarefa são as de análise da língua 

utilizada para compor a tarefa, provendo um “outro meio de induzir o uso efetivo de 

recursos atencionais durante as tarefas, e de balancear os vários objetivos” (SKEHAN, 

1996, p. 27). O mesmo autor ainda propõe o uso de suportes visuais para amenizar a 

carga de processamento, pois eles podem exigir que menos informações sejam mantidas 

na memória de trabalho.  

Os aspectos cognitivos nas fases da tarefa de L2 que acabamos de descrever 

podem impactar diferentemente no nível de motivação experimentado pelos aprendizes 

em momentos distintos da realização das tarefas. Consideramos a relevância de aspectos 

concernentes à motivação da tarefa na seção seguinte. 

 
 

                                                             
24 “retrieval of information from long-term memory ‘on-line’ during task completion (…)” (SKEHAN, 

1996, p. 25) 
25

 Fluência, acurácia e complexidade são dimensões de performance de natureza comunicativa. Segundo 

Skehan (1996), a fluência está relacionada à capacidade do aprendiz de produzir linguagem em tempo 

real sem pausas e hesitações; a acurácia indica a esfera do quão bem a língua é produzida em relação ao 

sistema de regras da L2; e a complexidade está relacionada à elaboração da linguagem (subordinação, 

reestruturação da interlíngua etc.).    
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1.2.4 A base motivacional das tarefas de aprendizagem 

 

 

O construto teórico sobre a motivação da tarefa de aprendizagem de uma L2 

advém das pesquisas de Julkünen (2001) na Finlândia. O autor elaborou um modelo que 

busca relacionar o “estado motivacional de um indivíduo em uma dada situação” (p. 30) 

à orientação de motivação geral do mesmo aprendiz. (DÖRNYEI e USHIODA, 2011) A 

motivação situacional seria, consequentemente, a interconexão entre a motivação do 

aprendiz em uma situação de aprendizagem - seja ela uma situação de cooperação 

(trabalho em grupo), de competitividade (como em um jogo) ou de individualidade 

presente em uma tarefa - e a motivação como parte de sua personalidade, gerando 

diferentes efeitos motivacionais no aprendiz. Foi a partir desse modelo que passamos a 

utilizar o termo motivação situacional neste trabalho. 

Dörnyei (2000), por sua vez, entende a motivação como temporal e passível de 

influências contextuais e situacionais. Ambas concepções de motivação trazidas 

dialogam no sentido de conceber a complexidade do fenômeno e sua .  

Julkünen (2001) sugere que diferentes tarefas propõem diferentes objetivos e, por 

conseguinte, “afetam a motivação [...] de diferentes formas” (p. 33). Ainda segundo o 

autor, tarefas criadas em torno de uma única resposta correta tendem a ser menos 

motivadoras que tarefas abertas, que aceitam mais opções de respostas, especialmente 

quando há um pouco de incerteza e imprevisibilidade sobre o que está por vir na tarefa. 

Dörnyei (2002) conduziu um estudo com 44 aprendizes húngaros para examinar as 

principais características da motivação da tarefa nesses aprendizes. Como instrumentos, 

ele utilizou uma tarefa argumentativa oral do tipo ‘Resolução de Problemas’, dois 

questionários (um de autorrelato e outro sobre atitudes e motivação), gravações da 

implementação da tarefa e a transcrição das falas dos aprendizes. Os resultados mostram 

correlações significativas entre as atitudes da tarefa e as atitudes do curso, 

integratividade e ansiedade no uso da língua, bem como positivas e significativas entre 

as variáveis linguísticas e as variáveis mais situacionais. 

 Conforme Dörnyei e Tseng (2009), a motivação de um aprendiz gerada pela tarefa 

é uma combinação de influências contextuais complexas, de fatores internos do 

aprendiz e das propriedades intrínsecas da tarefa, sendo passível de mudanças em 

consequência de níveis diferentes de engajamento na tarefa, da avaliação constante do 
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aprendiz e do monitoramento do processo de engajamento da tarefa, efetivado através 

do esforço para controlar e regular o processo. 

 Um dos aspectos que podem vir a influenciar a motivação da tarefa no aprendiz 

é o objetivo que ela propõe que seja alcançado. Segundo Willis (1996, p. 60), “os 

objetivos da tarefa fornecem a principal motivação”,
26

 já que os aprendizes querem 

atingir o objetivo lançado e a própria realização e finalização da tarefa já age como “um 

fator motivador” que envolve e engaja. 

Na literatura acerca da tipologia das tarefas, muitas são as classificações que elas 

recebem (JULKÜNEN, 2001) de acordo com os seus objetivos. Escolhemos, portanto, a 

categorização proposta por Willis (1996) acerca da tipologia das tarefas utilizadas 

majoritariamente dentro de uma abordagem de ABT e o outcome a ser atingido em cada 

uma delas e alguns exemplos nossos e da autora (Quadro 4).  

 

 

QUADRO 4: Tipos de tarefas adaptado de Willis (1996) 

 

Tipos de tarefas Outcome a ser atingido Exemplos de tarefas 

 

 
Listagem 

 

Lista de vocabulário, de 
argumentos etc. ou um mapa 

mental sobre um determinado 

tema. 

Brainstorming (geração de 

ideias) sobre o vocabulário 
relacionado ao meio 

ambiente. 

 
Ordenação, ranqueamento, 

categorização e 

classificação 

Conjunto de informações 
sequenciadas, ranqueadas, 

categorizadas ou classificadas 

de acordo com um critério 

específico. 

 
Um texto narrativo dividido 

em parágrafos e fora de 

ordem para ser ordenado. 

 

 

Comparação, descoberta de 

similaridades e diferenças 

 

 

Comparação de diferenças e/ou 

semelhanças em informações. 

Leitura de diferentes textos 

e discussão posterior 

comparando as 

similaridades e diferenças 
entre pessoas, fatos ou 

coisas. 

 

 
Resolução de problemas 

 

Soluções para os problemas 
colocados, podendo ainda 

avaliá-las. 

Análise de situações reais 

e/ou hipotéticas; tomadas de 
decisão; problemas como 

quebra-cabeças ou 

problemas de lógica. 

 
Socialização de informações 

Permitir que os aprendizes 
conversem sobre si mesmos, 

 
Tarefas que exijam 

                                                             
26 “The goals of the task provide the main motivation” (WILLIS, 1996, p.60) 
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pessoais narrem, descrevam e 

compartilhem experiências com 

o fim de socialização. 

discussão de opiniões, 

atitudes, reações. 

 
 

Projetos criativos 

 
Projeto com várias etapas, 

demandando a realização de 

pesquisa e/ou exposição para 
um público do produto final. 

 
Um projeto sobre um tema 

específico que envolverá os 

outros tipos de tarefas. 

 

 

 Essas não são, entretanto, todas as tarefas que podemos encontrar na ABT. 

Julkünen (2001) afirma que categorizar tarefas não é uma tarefa fácil e que cada estudo 

pode fornecer a taxonomia que melhor lhe convém e leva a alcançar os objetivos.  

A ABT possui vantagens e limitações de acordo com teóricos interessados no 

seu estudo. Iremos conhecer algumas delas no item 1.2.5 a seguir.    

 

 

1.2.5 Vantagens e limitações de uma abordagem ABT 

 

Muitos autores identificaram algumas vantagens e limitações no uso da ABT. 

Iremos resumir algumas delas no Quadro 5 a seguir: 

 

QUADRO 5: Vantagens e limitações da ABT 

 

Vantagens Limitações 

 Tarefas asseguram um alto nível de 

relevância da linguagem utilizada no 

mundo real (fora de sala de aula) por 
terem objetivos baseados em uma 

análise de necessidade dos aprendizes. 

(ROBINSON, 2001) 
 

 Aprendizagem experencial: a 

experiência dos aprendizes serve como 

ponto de partida para a experiência de 

aprendizagem (NUNAN, 2004) 
 

 Abordagem sensível aos processos de 

aquisição da linguagem e variáveis do 

aprendiz (ROBINSON, 2001) 
 

 Possibilita o desenvolvimento da 

interlíngua (IL) quando a escolha das 

tarefas e o sequenciamento delas é 
feito com cuidado. (SKEHAN, 1996) 

 

 A necessidade de comunicação coloca 

ênfase no significado, promovendo o 
excesso de uso de estratégias 

comunicativas, já que o aprendiz, com 

o intuito de atingir o outcome e 
finalizar a tarefa de aprendizagem, 

pode se valer apenas de sua 

competência estratégica em tarefas 

que possua um baixo nível de 
proficiência (SKEHAN, 1996) 

 

 A pressão do tempo para realizar a 

tarefa e a confiança na competência 
estratégica pode não desafiar o 

aprendiz a desenvolver a sua IL. 

(SKEHAN, 1996) 
 

 Problemas de gradação linguística 

podem propiciar a fossilização 
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 Leva em consideração o nível das 

demandas cognitivas ao longo da 
tarefa ao compreender as três fases 

(SKEHAN, 1996) 

(SKEHAN, 1996) 

 

 

É importante que o professor conheça essas vantagens e limitações para que, ao 

adotar a ABT nas suas aulas de L2, já saiba quais são os pontos que deve levar em 

consideração e trabalhar para a maximização das vantagens, buscando soluções para as 

limitações. 

Prosseguimos conhecendo de que forma as Tecnologias de Informação e 

Comunicação – especificamente as Lousas Digitais Interativas - têm conquistado espaço 

em salas de aulas e vêm sendo utilizadas como recurso para a realização de tarefas de 

inglês como L2, se tornando, assim, mediadoras do processo de aprendizagem da L2. 

 

1.3 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO E 

NA APRENDIZAGEM DE L2 

 

 

Technology can change really fast. Individuals cannot 

change as fast as technology. Educational institutions do 

not change as fast as technology. Laws change slowest of 

all. 

(GIBSON, 2001) 

 

 

Nesta seção discutimos as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs)  

aplicadas ao Ensino e Aprendizagem e as etapas de inserção delas nas escolas para 

mediar à aprendizagem de L2, em especial a ferramenta Lousa Digital Interativa (LDI), 

seus recursos e potencialidades e questões sobre interatividade e multimodalidade nas 

tarefas de aprendizagem de inglês como L2. 

 

1.3.1. O Ensino e Aprendizagem de L2 mediados por Tecnologias da Informação e 

da Comunicação  

 

As TICs têm sido pauta para muitas discussões, especialmente no que concerne 

os seus efeitos no processo de ensino e aprendizagem. Quando pensamos em termos de 
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aprendizagem de L2, tem-se defendido que elas apresentam características positivas que 

vêm potencializar e fomentar novas maneiras de se aprender, como: permitir que o input 

na L2 seja provido de forma multimodal; atender aos diferentes estilos de aprendizagem 

(GIBSON, 2001), bem como promover as habilidades dos aprendizes para organizar e 

processar informações (MCKENDRICK e BOWDEN, 1999 apud BEELAND JR., 

2002). Outro ponto a respeito da aprendizagem mediada por tecnologias é que, 

conforme Wheeler et al (2000 apud WEIMER, 2001) observaram, os alunos que usam a 

tecnologia tendem a melhorar seu desempenho e habilidades de resolução de problemas 

enquanto aumentam sua motivação em relação à leitura e à escrita.  

Tem-se difundido também que as TICs são ferramentas importantes para 

provocar o raciocínio crítico e poder de argumentação (CARVALHO, 2009) dos 

aprendizes que utilizam a língua como um meio para expressar as suas opiniões, como 

em redes sociais (Facebook, Twitter, Orkut, Tumblr etc.), podcasts, blogs, fóruns de 

opiniões, ferramentas wiki, dentre outras, desafiando-os a pensar em níveis que 

requerem altas habilidades de raciocínio (SMITH e BLANKINSHIP, 2000 apud 

BEELAND JR., 2002). Tudo isso é feito, na maioria das vezes, fora de sala de aula e 

com estímulo e motivação do professor, que tenta achar novas formas de interação para 

fomentar a aprendizagem de seus alunos, adotando assim uma abordagem híbrida de 

aprendizagem.  

Gibson (2001) sugere que o melhor uso da tecnologia seria concebível de acordo 

com o contexto em que ocorre. Em um contexto em que o professor tem o controle do 

fluxo e a fonte do conhecimento, a tecnologia poderia ser usada como um recurso de 

apresentação, fazendo uso de softwares educativos. Em outros contextos, com 

atividades voltadas para os aprendizes, a “construção” do conhecimento pode-se dar por 

meio de “um processo de investigação e descoberta”, em que o uso de computadores em 

sala conectados à Internet com acesso a programas interativos facilitariam, neste 

sentido, o trabalho em grupo, a colaboração e o compartilhamento de dados e 

informações, etc.  

Corroboramos o pensamento de Gibson (2001) acerca da importância do 

contexto, acrescentando o fato de que o professor pode adotar uma abordagem híbrida, 

ou seja, pode aliar o uso da tecnologia em momentos presenciais (ao utilizar alguma 

tecnologia específica para alcançar os seus objetivos) a momentos em que o aprendiz 

usa a tecnologia extraclasse. O professor pode ainda assim fazer uso da tecnologia em 
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momentos da aula presencial ao introduzir um novo conteúdo de forma expositiva, em 

uma fase pré-tarefa ou, ainda, chamar a atenção dos aprendizes para aspectos 

linguísticos ao escrever na LDI, por exemplo, em uma fase pós-tarefa
27

.  

 

1.3.2. A Lousa Digital Interativa: recursos e potencialidades para a aprendizagem 

de L2  

 

 A LDI é um aparelho eletrônico que funciona em contato com a unidade central 

de processamento (CPU) do computador e um projetor multimídia, que projeta para o 

quadro as imagens como em uma grande tela de um computador, permitindo que os 

indivíduos interajam por meio de uma caneta ou mesmo com o toque dos dedos (em 

modelos touchscreen), como se fosse um mouse (ver Figura 4). 

 

 

 

FIGURA 4: Esquema de funcionamento da LDI 

Fonte: Google imagens 

 

 

                                                             
27

 Para relembrar as fases pré- e pós-tarefa, checar a seção 1.2.3. 
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Cada vez mais as LDIs têm ganhado espaço em contextos escolares e passam a 

ser utilizadas em substituição aos quadros-brancos ou de giz, proporcionando 

dinamicidade as aulas, com a utilização de seus vários recursos interativos e a 

necessidade de pensarmos sobre os efeitos disso para a aprendizagem da língua inglesa.   

Os recursos da LDI são atrativos na medida em que possuem ferramentas 

interativas que se movem com um clique ou toque. Vários autores (BEELAND JR., 

2002; ORR, 2008; GILLEN et al, 2006) sugerem que por essas razões, o uso da lousa 

interativa em sala parece facilitar o engajamento e a motivação dos aprendizes nos 

momentos de aprendizagem. 

 Embora haja no mercado diversos modelos
28

 que preconizam recursos 

diferenciados, a maioria das LDI possui os mesmos recursos, como, na Figura 5, por 

exemplo, em que podemos ver a existência da caneta para escrever e destacar com 

opção de diferentes cores e espessura de traços; uma caixa de texto que permite digitar e 

mover o que está escrito; um teclado digital e uma borracha; um recurso para gravar os 

caminhos percorridos pela caneta durante uma aula, permitindo que os aprendizes 

recuperem as anotações e os momentos em que elas foram feitas; uma lupa que permite 

ampliar as imagens; formas e linhas geométricas (círculos, quadrados, triângulos, 

retângulos, setas e linhas) com diferentes tamanhos, além de acesso ao software que 

vem junto à LDI.   

 

 

 
 

FIGURA 5: Exemplo de paleta de recursos disponíveis em uma LDI do modelo E-beam 

Projection 

Fonte: Google images 

                                                             
28

 Os modelos mais conhecidos são os da Promethean ActivBoard, E-beam system, Smartboard e 

Starboard.  
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 Muitos softwares utilizados juntamente às LDIs também possuem uma galeria 

de fotos e imagens interativas que podem auxiliar o professor e os aprendizes durante as 

aulas. Mapas, tabelas, planos de fundo temáticos e coloridos, sons, vídeos - já divididos 

em seções temáticas por disciplina - são apenas alguns exemplos presentes nessa galeria 

disponíveis a um simples toque. 

 A respeito da interatividade e transmissão de informações através da LDI, 

Bryant e Hunton (2000 apud BEELAND JR., 2002) apontam que: 

 

 

As lousas interativas utilizam um modo de transmissão 

síncrono. Modos de transmissão síncronos provêm interação 

bidirecional entre professor ou aluno e o meio. Esse nível de 
participação permite uma maior participação pelo aprendiz, 

lidando a um estado elevado de engajamento e um ambiente de 

aprendizagem melhorado.
29

 
 

 

Outro recurso da LDI ao qual Beeland Jr. (2002) se refere é, através de uma 

função assíncrona, permitir que os materiais capturados durante uma aula sejam 

compartilhados posteriormente na forma impressa ou eletrônica. Isso facilita o trabalho 

do aprendiz que pode focar mais sua atenção durante a aula, sem precisar dividi-la entre 

ouvir com atenção à explicação do professor e/ou colega e fazer anotações ao mesmo 

tempo. 

 Essa combinação de recursos interativos em suas interfaces multimodais parece 

favorecer os aprendizes de uma L2, afinal o processamento de informações é favorecido 

por diferentes modalidades de instrução (SANKEY, BIRCH e GARDINER, 2011).    

É importante salientar que as LDIs, a exemplo de outras TICs, passam por 

diferentes etapas de implantação em conformidade com o contexto em que são 

utilizadas. Tratamos especificamente da discussão dos estágios de inserção das TICs na 

próxima seção. 

 

 

                                                             
29 Whiteboards utilize a synchronous transmission mode. Synchronous transmission modes provide two-

way interaction between the teacher or student and the medium. This level of participation allows a wider 

range of participation by the student, leading to an increased state of engagement, and an enhanced 

learning environment. 
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1.3.3 As etapas de inserção das TICs: refletindo sobre a posição da LDI  

 

A inserção de tecnologias com um propósito pedagógico não acontece de forma 

simples e rápida. É preciso que haja muita reflexão acerca do seu uso, destacando 

principalmente os pontos positivos e negativos de tê-las como mediadoras do processo 

de ensino e aprendizagem, já que, como pensa Oliveira (2012, p. 4), “a tecnologia por si 

só não muda a prática, as pessoas o fazem”. Dessa forma, é necessário entender que a 

existência das TICs não, necessariamente, implica a aprendizagem, já que o contexto de 

ensino e aprendizagem em que estão inseridas passa por diferentes fases de 

implementação.  

Gibson
30

 (2001) tece comentários importantes sobre algumas etapas pelas quais 

passa a adoção das TICs. A primeira delas é a infusão, estágio inicial caracterizado pela 

inserção de hardware nas escolas; isto é, a mera existência das tecnologias nesse 

contexto. Quando tal processo de infusão é feito de imediato, por exemplo para 

satisfazer demandas da sociedade,  sem uma finalidade pedagógica, pode não atingir 

seus reais objetivos. 

A segunda etapa é a de integração. Nela, segundo Gibson (2001), já se inicia 

uma preocupação para inserir as TICs no currículo e nas práticas escolares. Estuda-se se 

há objetivos para o seu uso nas aulas e se eles estão sendo alcançados, bem como 

incorporados às práticas já desenvolvidas com um pouco mais de eficiência. Essa fase é 

ainda marcada pela escritura e reescritura de documentos a fim de integrar as TICs 

substancialmente ao currículo escolar. 

  A última etapa é a da transformação e, segundo o autor, é quando podemos 

notar uma mudança, ainda que sutil, nos papéis do professor e do aprendiz, nas relações 

de poder em sala de aula e na forma como a aprendizagem ocorre, permitindo que os 

professores reflitam sobre a sua prática no processo de aprendizagem mediado por essas 

tecnologias. 

Ao refletirmos sobre os estágios pelos quais a LDI, objeto de estudo desta 

dissertação, tem passado no Brasil, observamos que a sua inserção no processo de 

ensino e aprendizagem passa por momentos semelhantes aos descritos por Gibson 

(2001) e depende do contexto onde ela está inserida.  

                                                             
30 Apesar de o autor ter caracterizado e dissertado essencialmente sobre o uso do computador na escola, 

nossa leitura para as suas ideias constrói uma ponte entre os estágios de inserção que ele descreve e TICs 

de outra sorte.  



51 

 

Oliveira (2012) realizou um estudo com três professores de uma escola de 

idiomas a fim de compreender em que estágio encontrava-se a utilização da LDI 

naquele contexto, onde os professores já faziam uso da ferramenta desde 2006. Por 

meio de entrevistas conduzidas com os participantes e um total de seis observações de 

aulas, a professora-pesquisadora verificou por meio das opiniões desses profissionais 

(ver Figura 6) que eles achavam que estava havendo uma possível transformação no 

contexto de ensino e aprendizagem. 

 

 

FIGURA 6: Opiniões de três professores sobre o uso da LDI 

Fonte: Oliveira (2012) 

  

Todavia, no estudo de Oliveira (2012), as observações de aulas trouxeram outros 

dados que contrastam com os das entrevistas. Os participantes foram questionados - ao 

término das aulas - sobre o uso do livro didático, exposto de forma eletrônica pelo 

professor na lousa digital, em substituição ao livro didático de papel utilizado pelos 

aprendizes durante toda a aula. Muitos ficaram surpresos, pois acreditavam que aquilo 

já era um avanço na forma de lidar com a ferramenta. Além disso, as observações feitas 

indicaram que os professores monopolizaram o uso da LDI nas aulas, sendo poucos os 

momentos em que os aprendizes puderam interagir com ela durante a condução da aula. 

Miller et al (2005) analisaram como o uso da LDI poderia aprimorar a natureza 

do ensino e aprendizagem de matemática e L2. Após observações e gravações de aulas e 

entrevistas semiestruturadas com os professores que fazem uso da ferramenta em suas 

aulas, os autores fizeram alguns apontamentos sobre três estágios de desenvolvimento 

do professor que interferem na sua prática ao lidar com a LDI e consequentemente no 

modo como a aprendizagem ocorre no contexto.  
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Segundo os autores, no estágio “suporte didático”, a LDI é usada como suporte 

visual para a tarefa, havendo pouca interatividade, envolvimento do aprendiz com a LDI 

e discussão. No estágio “interativo”, o professor utiliza a LDI para estimular as 

respostas dos aprendizes e demonstrar alguns conceitos em alguns momentos da tarefa, 

a qual possui elementos que incentivam o aprendiz a pensar por meio de estímulos 

verbais, visuais e estéticos.  

Já no estágio “interativo-aprimorado”, considerado pelos autores como o estágio 

“suporte didático” mais desenvolvido, logo ideal, há uma mudança de pensamento dos 

professores. Eles tentam usar a LDI como parte das lições, buscando integrar o 

desenvolvimento conceitual e cognitivo dos aprendizes de forma que explore os 

potenciais interativos da ferramenta e potencialize uma aprendizagem interativa 

aprimorada. Nesse estágio, os professores são “fluentes” no uso da tecnologia e a LDI é 

usada para promover discussões, desenvolver hipóteses ou estruturas e explicar 

processos. Os materiais que servem de suporte para aprimorar a interação podem ser 

produzidos pelo professor, retirados da Internet ou ainda softwares específicos para a 

LDI.   

 Vemos por meio de estudos como o de Oliveira (2012) que há escolas que, 

embora acreditem já terem integrado a LDI ao seu currículo, estão, de fato, passando 

pela fase da infusão (GIBSON, 2001), ainda equipando as salas com as LDIs.  Outras 

escolas, como o contexto em que ocorreu a pesquisa da autora, estão na fase da 

integração, já repensando, ainda que inicialmente, as formas de agir e pensar sobre a 

utilização da LDI nas aulas. Consequentemente, os professores são os que lidam mais 

diretamente com essas novas demandas na sua prática com a LDI, passando também por 

diferentes estágios de desenvolvimento até alcançar o “interativo-aprimorado”, como 

propuseram Miller et al (2005).   

 É fundamental que durante esse processo de desenvolvimento do professor em 

relação à utilização da LDI, nos preocupemos com algumas questões de interatividade e 

multimodalidade presentes nas tarefas conduzidas por meio da LDI, pois elas podem ter 

impactos na aprendizagem da L2. Abordamos algumas dessas questões na seção 

seguinte deste capítulo. 
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1.3.4 Questões de interatividade e multimodalidade nas tarefas de aprendizagem 

mediadas pela LDI      

 

A LDI é um instrumento multimodal
31

 de instrução, pois permite que o input 

para as tarefas de aprendizagem seja apresentado de diferentes formas semióticas, 

privilegiando os diferentes estilos de aprendizagem. Beeland Jr. (2002)
32

 descreveu três 

modalidades de instrução de conteúdo que podem ser propiciadas através da ferramenta: 

a visual, a oral e a cinestésica. Para a modalidade visual, ele aponta que o uso de textos, 

imagens, animações e vídeos podem contribuir para elevar o nível de interesse e 

motivação. Na modalidade oral, o professor pode utilizar a lousa para tarefas que 

envolvam a língua falada, como: discursos, pronúncia de palavras isoladas, poemas, 

músicas e sons. Já na modalidade cinestésica (ou tátil), os aprendizes podem interagir 

fisicamente com a lousa, com tarefas que permitam a interação direta, a manipulação, a 

categorização, o sequenciamento, a comparação e a listagem de informações (textos).    

Sankey, Birch e Gardiner (2011) sustentam que aprendizes expostos a uma 

metodologia multimodal desenvolvem a habilidade de “processar informações usando 

uma combinação dessas modalidades” (p. 18)
33

 e de acordo com seus estilos ou 

preferências modais de aprendizagem.          

Mercer et al (2010) realizaram um estudo com a finalidade de saber como a 

interatividade técnica e a multimodalidade era explorada por professores em salas de 

aula de escolas primárias e secundárias mediadas pela LDI para promover a 

interatividade dialógica entre os aprendizes e professores. Os resultados do estudo 

mostram que uma grande oferta de estímulos orais e visuais (baseados nos textos das 

tarefas) foi utilizada para promover aprendizagem, ocasionando a criação de novos 

significados nos contextos investigados. Esses textos sofreram intensas modificações e 

reformulações - individual e coletivamente - através de constantes diálogos nessas salas 

de aula.   

                                                             
31 O conceito de Multimodalidade aqui apresentado foi amparado em Kress e van Leeuwen (2001) e diz 

respeito ao uso de vários modos semióticos (imagens, sons, dentre outros) na apresentação das tarefas de 

aprendizagem.  
32 Embora o artigo de Beeland Jr. (2002) não seja sobre a aprendizagem de inglês como L2, ele abarca 

uma discussão muito interessante sobre a LDI e os seus efeitos no engajamento e participação dos alunos 

ao aprender com a tecnologia na escola de ensino fundamental estudada. 
33 “process information using a combination of these modalities” (p. 18) 
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A utilização de uma metodologia multimodal na condução das tarefas de 

aprendizagem, combinando abordagens verbais e não-verbais, pode enriquecer e 

propulsionar o aumento da memória de trabalho e ainda impactar significativamente na 

retenção de informações e a agradabilidade da aprendizagem (SANKEY, BIRCH e 

GARDINER, 2011) 

Após revisarmos alguns pontos na literatura sobre Motivação e Aprendizagem 

de L2, sobre a ABT e sobre as potencialidades do uso da LDI nas aulas de L2, podemos 

perceber que essas três áreas aliam-se para que possamos compreender como a 

motivação situacional dos nossos participantes foi impactada pelas tarefas de 

aprendizagem mediadas pela LDI. As teorias de Motivação e Aprendizagem de L2 

compreendem muitas variáveis que fazem parte do complexo entendimento do que seja 

estar motivado para aprender uma língua-alvo. A ABT, por sua vez, propõe que as 

tarefas de aprendizagem contribuem significativamente para a motivação do aprendiz no 

processo de aprendizado. Já a utilização das TICs, especialmente a LDI, nas aulas de 

inglês pode propiciar – considerando o contexto de uso e a formação do professor - 

oportunidades de maior interação dialógica entre os sujeitos na sala de aula usando a 

L2; motivação e engajamento; multimodalidade nas tarefas e interatividade com a 

ferramenta.  

Ao nosso ver, a conjugação das esferas da motivação, da ABT e das reflexões 

sobre a LDI nas aulas de L2 mostra-se um campo interessante e prolífero de 

investigação para que possamos entender de que maneira a motivação situacional dos 

aprendizes é afetada pela tarefa de aprendizagem no contexto escolar em estudo, 

idealizando a proposição de paradigma de pesquisa de Dörnyei (2002) ao se lançar luz 

sobre análises de fatores, processos e condições aos quais os aprendizes são expostos ao 

desempenharem tarefas de aprendizagem na L2. 

Para que possamos entender como se deu essa relação neste estudo, 

prosseguimos descrevendo a metodologia adotada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

O presente estudo tem como objetivo geral compreender de que maneira as 

tarefas mediadas pela Lousa Digital Interativa (LDI) influenciam na motivação 

situacional de aprendizes de inglês como L2. Com o intuito de nos aprofundarmos nessa 

investigação, elaboramos as seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1. Como a motivação, vista como um traço da personalidade do aprendiz, 

se relaciona ao seu desempenho de aprendizagem da L2? 

2. De que maneira o tipo de tarefa de aprendizagem mediada pela LDI 

impacta na motivação do aprendiz?  

3. De que forma a motivação varia ao longo da tarefa de aprendizagem 

mediada pela LDI? 

4. Qual a relação entre a motivação proveniente da tarefa de aprendizagem 

mediada pela LDI e a percepção do aprendiz sobre a tarefa? 

 

  Neste capítulo, portanto, descrevemos o design metodológico de nosso estudo. 

Primeiramente, reportamos o projeto-piloto que motivou o presente estudo e a natureza 

desta pesquisa. Caracterizamos ainda o contexto e os participantes que fizeram parte do 

estudo, além de descrevermos os instrumentos utilizados na coleta e as etapas de 

sistematização, categorização e análise de dados quantitativos e qualitativos. 

 

2.1 O PROJETO-PILOTO 

 

A motivação para esta pesquisa adveio de um projeto-piloto
34

 realizado em uma 

escola privada de idiomas – a mesma onde este estudo foi realizado - com 21 aprendizes 

de três turmas diferentes. Nosso objetivo era compreender de que forma se dava a 

motivação demonstrada pelos aprendizes em aulas de inglês com e sem a Lousa Digital 

Interativa (LDI) e como era a relação deles com a ferramenta tecnológica. Para tanto, 

                                                             
34 Este projeto-piloto foi resultado do meu trabalho final do I curso de especialização em Ensino-

Aprendizagem de Inglês como Língua Estrangeira na UFRN e desenvolvido em parceria com a 

professora-pesquisadora Thalita de Souza Cirilo.  
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utilizamos questionários (com perguntas abertas e fechadas) e observações de aulas. No 

total, foram 2 aulas observadas por turma: uma com e uma sem a LDI, durante 4 meses 

de investigação. As observações não foram sequenciadas.    

Os resultados do projeto-piloto apontaram que a relação dos aprendizes com a 

LDI, naquele contexto, era espontânea. Os aprendizes demonstraram interesse em 

interagir com a ferramenta que lhes parecia muito atrativa e, quando perguntados no 

questionário se preferiam uma aula com ou sem a LDI, a totalidade (100%) assinalou a 

aula com a LDI, configurando um exemplo de Wow factor (ORR, 2008).
35

 

 As observações das aulas mostraram que a motivação, por eles demonstrada e 

apontada nos questionários, não se dava de forma homogênea em todas as tarefas de 

aprendizagem
36

 realizadas nas aulas, sugerindo a importância de se investigar de que 

maneira a motivação sofria o impacto de cada tipo de tarefa. A necessidade de conhecer 

melhor a relação motivacional entre a LDI e as tarefas, sugerida nos resultados do 

projeto-piloto, passou a ser meu norte para iniciar esta pesquisa. Sendo assim, o impacto 

da tarefa de aprendizagem mediada pela LDI na motivação dos aprendizes logo veio a 

ser o objeto de pesquisa específico deste estudo, cuja metodologia é descrita nas seções 

seguintes.    

 

2.2 A NATUREZA DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa de métodos mistos
37

 (DÖRNYEI, 2007) insere-se no campo da 

Linguística Aplicada, no âmbito da linha de pesquisa de Ensino-Aprendizagem de L2, e 

caracteriza-se como um estudo transversal
38

, que é assim denominado por possuir 

atributos que os distinguem dos estudos longitudinais
39

. 

Dörnyei (2007) caracteriza o estudo transversal ao propor uma analogia com 

uma fotografia de um fenômeno, em um ponto específico no tempo, permitindo 

                                                             
35 Segundo Orr (2008), o fator Wow pode acometer os usuários em um momento de Infusão da ferramenta 

LDI, ocasionando demasiado entusiasmo diretamente relacionado ao uso da ferramenta eletrônica em 

salas de aula de L2.   
36 As tarefas do estudo-piloto também foram conduzidas na abordagem ABT. 
37 Dörnyei (2007) define uma pesquisa de métodos mistos como um estudo que envolve a coleta ou a 

análise de dados qualitativos e quantitativos na tentativa de integração das duas abordagens em um ou 

mais estágios do processo de pesquisa, a fim de que eles complementem a compreensão do objeto 

investigado. 
38 Dörnyei (2007) os define como cross-sectional studies. 
39 Os estudos longitudinais exigiriam que o objeto de estudo fosse observado por mais tempo e analisado 

processualmente, o que não foi nosso foco aqui. 
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“estabelecer relações entre as variáveis e descobrir sobre os pensamentos, as atitudes e 

as emoções dos participantes, bem como várias características cognitivas e de 

personalidade” (p. 79)
40

 . O autor acrescenta que esse design metodológico de estudos é 

comum em censos nacionais com um grande número de dados coletados em um curto 

período de tempo.  

  Por entendermos, neste trabalho, a motivação durante a utilização da tarefa de 

aprendizagem não só como sofrendo influência do traço da personalidade do aprendiz, 

mas também como algo dinâmico e passível de flutuações e mudanças, esse tipo de 

estudo pareceu ser a melhor opção para que pudéssemos prover um recorte 

representativo da motivação situacional demonstrada pelos aprendizes durante a 

aplicação de cada tarefa - em um ponto no tempo - e promover uma análise consecutiva 

acerca dos pontos observados.  

 

2.3 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

 A seguir, dispomos a contextualização da pesquisa. Apresentamos informações 

sobre a escola em que conduzimos a investigação e caracterizamos os participantes que 

compõem a amostra do estudo. 

 

 

2.3.1 A escola 

 

 Realizamos este estudo no período compreendido entre os meses de setembro e 

dezembro do ano de 2012. Nosso contexto de observação foi uma escola privada de 

idiomas na cidade do Natal, RN, que utiliza uma adaptação da Aprendizagem Baseada 

em Tarefas (ABT) há pelo menos uma década e que se baseia na Teoria 

Sociointeracionista de aprendizagem de Vygostky
41

.  

Nesta escola, as aulas acontecem duas vezes por semana e duram uma hora, com 

exceção dos grupos de nível avançado, cujas aulas têm 1h15 de duração. A escola é 

                                                             
40 “It allows us to establish relationships between variables and to find out about the participants' 

thoughts, attitudes, and emotions as well as various 'cognitive and personality traits.” (DÖRNYEI, 2007, 

p. 79) 
41 A Teoria Sociointeracionista proposta por Vygostky (1978), em linhas gerais, sugere que a 

aprendizagem ocorre por meio de uma co-construção entre os sujeitos, ou seja, a interação social propicia 

o desenvolvimento cognitivo desses sujeitos, que podem mudar e serem mudados por fatores contextuais. 

Para compreender melhor de que maneira a interação social afeta o ensino e aprendizagem de uma L2, ler 

Lantolf e Appel (1994). 
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contemplada com uma sala com equipamentos multimídia, onde a única LDI disponível 

foi instalada. Os professores têm sido cada vez mais encorajados a utilizá-la, já que a 

necessidade de uso de outras tecnologias em sala já é verbalizada pelos alunos em 

pesquisas de satisfação realizadas a pedido da direção. Contudo, houve pouco 

treinamento e oficinas para capacitar os professores da escola para utilizar a LDI e o seu 

software.  

 Valendo-nos das ideias de Gibson (2001), poderíamos afirmar que a escola 

estaria em um período de transição da fase Infusão para a da Integração da Lousa 

Digital Interativa, assim como a formação dos seus professores em relação a esta 

ferramenta digital. 

 

2.3.2 Os participantes 

 

A fim de conhecermos os participantes, obtivemos, primeiramente, o 

consentimento (formulário no Apêndice A) da coordenação para a condução do estudo e 

fomos prontamente atendidos. Logo após, conversamos com as professoras e, 

posteriormente, com os seus alunos para que pudéssemos também obter a anuência da 

participação deles no estudo.  

Os participantes do estudo foram 29 alunos de quatro turmas
42

 distintas, sendo 

12 do sexo feminino e 17 do sexo masculino distribuídos em quatro turmas diferentes: 

três mistas em termos de idade e uma de adolescentes. O número 29 representa os 

aprendizes que participaram de todas as fases da coleta e responderam todos os 

questionários e escalas (Quadro 6).  

 

 

QUADRO 6 - Informações sobre os participantes do estudo 

 

Turma/Nível Número de alunos que 

participaram de todas as 

fases 

Faixa etária dos 29 

participantes 

Turma 1 - nível pré-

intermediário - turma mista - 
aulas dois dias na semana 

 

7 

 

 
De 12 a 18 anos:          16 

                                                             
42 A impossibilidade de observação de aulas em turmas mais homogêneas em termos de idade e 

proficiência deu-se por causas maiores de indisponibilidade da nossa parte e das professoras que 

colaboraram com o presente estudo. Todavia, entendemos que as variáveis idade e proficiência possam 

indiretamente ter influenciado os dados.   
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Turma 2 - nível avançado – 
turma mista - aulas aos sábados 

 
6 

 
De 19 a 25 anos:           9 

 

De 26 a 35 anos:           2 

 
De 36 a 40 anos:           0 

 

Mais de 41 anos:           2 
 

Turma 3 - nível intermediário – 

turma mista - aulas aos sábados 

 

13 

Turma 4 - nível básico 

(adolescentes) aulas dois dias 

na semana 

 

3 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 A escolha desses participantes se deu por intermédio de conversas entre mim e 

as professoras dos grupos. Decidimos por esses grupos especificamente devido à 

disponibilidade de todos os envolvidos e também da sala multimídia da escola que 

possuía a LDI. Os horários das turmas escolhidas foram estratégicos para que nenhum 

outro professor necessitasse usar a LDI, impossibilitando-nos de coletar dados, visto 

que a escola possui apenas uma lousa digital. 

 

 

2.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

 

 Utilizamos diferentes instrumentos e procedimentos para a coleta dos dados 

qualitativos e quantitativos. Para os quantitativos, fizemos uso de um questionário sobre 

o perfil motivacional dos participantes, de escalas motivacionais e das notas globais dos 

aprendizes no curso. Já os dados qualitativos foram gerados por meio de observações da 

implementação das tarefas de aprendizagem e as respectivas notas de campo, e, ainda, 

por um questionário com a descrição de cada tarefa observada. Mostramos, a seguir, o 

detalhamento de cada um desses instrumentos.  

 

2.4.1 Questionário inicial sobre o perfil motivacional dos aprendizes  

 

O questionário inicial aplicado nesta pesquisa consiste em uma adaptação da 

AMTB (Attitudes/Motivation Test Battery
43

) proposta por Gardner (2004), que objetiva 

traçar o perfil motivacional do aprendiz através de 42 enunciados
44

, cada um deles com 

uma subescala Likert de cinco pontos, compreendendo as nuances das opiniões dos 

                                                             
43 Para mais informações, ler a seção sobre a ATMB na seção 1.1.1.2. 
44 Checar o Apêndice B desta dissertação para a completa visualização desse instrumento.  
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aprendizes desde o discordo totalmente ao concordo totalmente. É importante ressaltar 

que a numeração utilizada (do 1 ao 5) indicava também como concebemos quão 

motivado o aprendiz seria. Logo, consideramos como motivado um aprendiz que tenha 

assinalado mais os números 4 e 5 ao longo do questionário, indicando que ele, no 

mínimo, concordava com as assertivas.  

A escolha por esse questionário ocorreu devido  

à sua grande recorrência em pesquisas sobre motivação e aprendizagem de L2, sendo, 

pois, bem validado e compreendendo variáveis de grande importância para o construto. 

As variáveis motivacionais e alguns exemplos dos itens correspondentes presentes no 

questionário são os seguintes (Quadro 7):  

 

 

QUADRO 7 - Variáveis motivacionais presentes no questionário inicial  

 

Variáveis motivacionais Exemplos de enunciados no questionário 

 

 

Atitudes em relação à aprendizagem da língua 

 

“Sinto que o processo de aprendizagem de inglês 

é prazeroso” (enunciado 29)  

 

Enunciados: 14, 22, 24, 31, 36. 

 

Interesse na língua 

“Sinto um grande interesse em aprender a língua 

inglesa” (enunciado 2) 

 

Enunciados: 2, 4, 10,11,19, 2845 

 

 

 

Atitudes em relação ao curso (materiais, 
professor, tarefas, turma, tecnologia em sala) 

 

“Acho a aula mais atrativa com o uso de 

tecnologias” (enunciado 1) 

 

“O (A) professor(a) me incentiva a estudar mais 
inglês” (enunciado 33) 

 

“Gosto de diferentes tipos de tarefas” (enunciado 

14) 

 

Enunciados: 1, 3, 5, 9, 12, 15, 16, 30, 39, 41 

 

Emoção (ansiedade, motivação, vontade, 

vergonha, autoconfiança) 

“Sinto vergonha de falar em sala” (enunciado 37) 

 

Enunciados: 7, 8, 13, 21, 23, 25, 29, 32, 37 

 

Motivação extrínseca (willingness to 

communicate46, incentivo de pessoas 

“Estudo inglês por razões como: trabalho. 

estudo, viagem etc.” (enunciado 42) 

 

                                                             
45 Os enunciados 09 (Não tenho problemas em pedir ajuda aos meus colegas de turma e professora) e 28 

(Não tenho oportunidade de utilizar o que aprendo em sala em outros momentos) do questionário foram 

revertidos para a sua forma afirmativa no momento de inserir os dados no programa SPSS. 
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importantes para o aprendiz, orientação 

instrumental) 

“Estou sempre pronto para iniciar uma conversa 

em inglês” (enunciado 38) 

 
Enunciados: 26, 27, 33, 38, 40, 42 

 

Esforço (atenção, persistência) 

“Esforço-me o bastante para 

aprender.” (enunciado 18) 

 

Enunciados: 6, 17, 18, 20, 34, 35   

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 Dada a importância desse questionário para as pesquisas sobre Motivação e 

Aprendizagem de L2 e, especificamente, para o nosso estudo, tratamos a seguir da 

análise da consistência interna do instrumento adaptado por nós. 

 

2.4.1.1 Consistência interna do instrumento AMTB 

  

A consistência interna de um questionário é dada através do cálculo do Alfa (α) 

de Cronbach, que, segundo Tremblay (2001, p. 241), é “o coeficiente indicador de alta 

consistência interna em um questionário, variando de 0 a 1”. A consistência interna é 

alta quando o α é maior que 0.80 e baixa quando o valor está abaixo dos 0.50. Ainda 

segundo o autor, uma escala deve ter um alto nível de confiabilidade para que se possa 

fazer válidas inferências, logo o número do alfa deve ser o maior possível. 

Submetemos o questionário que utilizamos na fase inicial da coleta de dados a 

uma análise de consistência interna no SPSS
47

 e obtivemos o valor do α de Cronbach do 

instrumento como um todo (ver Tabela 1). 

 

 
TABELA 1 – Consistência interna do questionário adaptado de Gardner (2004) 

 

  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

                                                                                                                                                                                   
46 Incluímos a variável DPC na nossa adaptação da AMBT de Gardner (2004) - rever capítulo 

metodológico e Apêndice B - nos enunciados 26, 38 e 40 do questionário. 
47 O SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) consiste em um programa desenvolvido para 

organização de dados e análises estatísticas das mais simples às mais complexas.  

 

Alfa de Cronbach Nº de itens do 

instrumento 

0,894 42 
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O valor de α= 0,894 indica que a adaptação do instrumento que utilizamos neste 

estudo possui uma alta consistência interna por se aproximar de 1, sinalizando que 

válidas inferências podem ser feitas através das respostas coletadas dos participantes 

para cada item no questionário inicial. 

 

2.4.2 Observações de aulas e notas de campo 

  

Outro instrumento de coleta de dados que utilizamos foi a observação de aulas 

de inglês com a LDI. No total, foram observadas 20 aulas, nas quais escolhemos focar 

em uma tarefa de aprendizagem específica desenvolvida durante a aula para 

descrevermos o que aconteceu em cada fase de condução da tarefa: na fase pré-tarefa, 

na fase da tarefa e na fase pós-tarefa.  

As observações ocorreram, em média, uma vez por semana ou uma vez a cada 

quinze dias, já que nesta escola há apenas uma LDI e ela era elemento essencial das 

tarefas foco da nossa pesquisa. Era imprescindível, para nós, que houvesse uma real 

necessidade de uso da LDI como recurso tecnológico para mediar à aprendizagem e não 

que ela fosse usada apenas para que a observação fosse feita.  

 As notas de observação podem ser lidas na íntegra nos Apêndices H, I, J, K e L 

desta dissertação. Utilizamos as substituições seguintes para facilitar a leitura. Observe 

o Quadro 8: 

 

QUADRO 8 – Abreviações utilizadas nas notas de observação 

 

Abreviação Significado 

 

P 

Professora. Indica as ações das professoras durante as 

aulas. 

 

AP ou APs 

Aprendiz ou aprendizes. Refere-se aos alunos e alunas 

participantes. Geralmente seguido por um número de 1 a 

29 para indicar a qual participante nos referimos nas 

notas. 

 

ES 

Escala situacional. Aponta para os momentos exatos de 

preenchimento das escalas de motivação situacionais por 

parte dos aprendizes. 
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Dividimos ainda as notas de observação por tipo de tarefa, como visto a partir do 

Apêndice H e expusemos a descrição de duas tarefas de aprendizagem para que 

pudéssemos utilizar o mesmo número de tarefas em cada sessão. Isto é, para cada tipo 

de tarefa, analisamos a Tarefa 1 e a Tarefa 2, então a categoria de tarefas do tipo Projeto 

Criativo, terá uma Tarefa 1 e uma Tarefa 2, assim como as demais. Fragmentamos ainda 

cada nota de observação em excertos numerados para serem utilizados no corpo do 

texto no Capítulo 3, na triangulação dos dados.  

Observamos por meio das notas de observação das aulas que a concepção de 

tarefa de aprendizagem vista na prática possui semelhanças e também diferenças em 

relação às bases conceituais de Willis (1996), como a ausência de uma fase pós-tarefa 

com um foco propriamente de análise e prática linguística. 

 

2.4.3 As tarefas de aprendizagem de L2 

 

A cada aula observada, uma ou mais tarefas eram conduzidas, entretanto apenas 

uma delas seria necessária para promover o recorte da motivação situacional que 

buscávamos. Procuramos dialogar com as professoras participantes para que a cada aula 

observada e, quando possível, um tipo diferente de tarefa fosse contemplado e fossem 

observadas tarefas parecidas nas quatro turmas. A escolha do tipo de tarefa para a 

observação deu-se de forma aleatória para que, quando possível, não observássemos o 

mesmo tipo de tarefa na mesma turma.  

O material didático utilizado na maioria das aulas foi organizado seguindo 

alguns princípios de uma abordagem ABT, contudo não segue os moldes do ciclo de 

tarefa de Willis (1996). Na turma de nível avançado, a professora utilizou um material 

importado e amplamente conhecido: o American Inside Out. Nas outras três turmas, o 

material didático (livro didático) usado foi desenvolvido por autores que 

desconhecemos e são utilizados nacionalmente na rede de escolas de idiomas estudada.  

Dessa forma, a maioria das tarefas aqui selecionadas já havia sido pensada e 

sequenciada pelos criadores de materiais didáticos, não havendo minha interferência na 

produção das tarefas de aprendizagem. Apenas algumas delas foram produzidas ou 

adaptadas do livro pelas próprias professoras das turmas. 
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A tipologia de tarefas proposta por Willis (1996) - descrita na sessão 1.2.4 desta 

dissertação -, sugere que uma aula de L2 regida dentro da abordagem ABT possui 

algumas das seguintes tarefas pedagógicas e os respectivos objetivos (Quadro 9): 

 

QUADRO 9: Tipologia da tarefas dentro de uma Abordagem de Aprendizagem Baseada em 

Tarefas 

 

Tipos de tarefas Objetivo 

Resolução de problemas Resolver problemas como quebra-cabeças ou 

problemas de lógica. 

Ordenação, categorização, classificação e 
ranqueamento 

Estabelecer um sequenciamento, 
categorização, classificação (ou itens de 

classificação) de informações. 

Listagem Criar uma lista de vocabulário, de 

argumentos etc. 

Socialização de experiências pessoais Permitir que os aprendizes conversem 
livremente sobre si mesmos e compartilhem 

experiências 

Projetos criativos Criar um projeto com várias etapas, 

incorporando os outros tipos de tarefas e 
demandando a realização de pesquisa. 

 
Fonte: Traduzido de Willis (1996) 

  

 Observamos 20 tarefas no total e os dados referentes a elas são trazidos nas 

seções 3.1 e 3.3 desta dissertação. Todavia, o corpus final para a análise da motivação 

situacional (ver item 3.2) constituiu-se de apenas 10 das 20 tarefas de aprendizagem, 

sendo duas de cada um dos tipos categorizados no quadro 9.  

 

2.4.4 Escalas de motivação situacional 

 

A fase da tarefa, como já mostramos no capítulo teórico sobre a abordagem de 

ABT, é antecedida e precedida por duas outras fases: a pré-tarefa e a pós-tarefa. 

Pensando nisso, e tomando por base as propostas de Julkünen (2001), criamos as 

Escalas Situacionais (ES, ver Apêndice C), instrumento que nos serviu para registrar a 
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motivação situacional ocasionada pela tarefa no aprendiz. As escalas on-line
48

 foram 

aplicadas aos alunos em cada aula observada em três diferentes momentos: antes, 

durante e depois da realização da tarefa.  

A cada dia de observação, a pesquisadora conversava com a professora 

participante sobre o plano de aula para saber qual seria a tarefa de aprendizagem ideal 

para observação. Em seguida, reservava um local para sentar-se com boa visualização e 

que permitisse a fácil distribuição das escalas, uma por vez, seguindo a ordem lógica 

das escalas pré-tarefa, durante a tarefa e pós-tarefa. A fim de obter a atenção de todos os 

alunos presentes nas aulas, a pesquisadora soava discretamente uma campainha apenas 

para alertar que aquele era o momento ideal para o preenchimento da escala.  

É importante ressaltar que, por a ES na fase da tarefa possuir apenas três pontos, 

representados por smiles – sorrindo, neutro e triste, respectivamente -, precisamos 

utilizar uma regra de três para adaptar a resposta dos aprendizes ao valor que eles teriam 

escolhido em uma escala Likert de cinco pontos. Por exemplo, se o aprendiz assinalou 2 

(smile neutro) na ES, ao fazermos a regra de três constatamos que, em uma escala de 5 

pontos, isso equivaleria a 3. 

 Optamos pela escala de três pontos e com figuras pela necessidade de uma rápida 

resposta durante a fase da tarefa, já que neste momento, os aprendizes estavam engajados no 

fazer da tarefa e não era nossa intenção causar desengajamento e distração no momento exato 

do preenchimento da ES.   

 

 

2.4.5 Notas de desempenho acadêmico global dos aprendizes 

 

As notas que utilizamos como parte dos nossos dados demonstram o 

desempenho acadêmico desses alunos ao longo de um semestre (2012.2) no curso e 

nível específico. Como mostra o Quadro 10, elas consistem da média aritmética de duas 

notas de produção e compreensão escritas (PE e CE) e duas notas de produção e 

compreensão oral (PO e CO) dadas em duas etapas diferentes (etapa 1: de agosto ao fim 

de setembro e etapa 2: de outubro ao início de dezembro). As duas médias (Nota 1 e 

                                                             
48

 O termo on-line refere-se às medidas de processamentos cognitivos on-line, segundo as quais “a 

construção da representação mental e interpretação desta representação ocorrem simultaneamente ao 

processo de informação” (JOU, 2001, p. 46). Em outras palavras, a escala deve ser aplicada no ato da 

tarefa para que a informação não se perca ou seja esquecida. 
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Nota 2) foram somadas e divididas por 2, resultando na média das etapas (ME), a qual 

será somada a do teste final e novamente dividida por 2, finalmente originando a média 

final  (MF) de desempenho acadêmico. 

 

QUADRO 10: Geração da média final para análise 

 

Notas Média das etapas Média final 

Nota 1: PE+CE+PO+CO 

(etapa 1) 

 
Nota 2: PE+CE+PO+CO 

(etapa 2) 

 

Nota 1 + Nota 2 : 2 = 

ME 
 

 

ME 

+ 
nota do teste final = MF 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

 Devido à abordagem de avaliação da escola já ser processual, iremos nos deter 

apenas ao resultado final global (MF) dos alunos.  

 

2.4.6 Questionário final: taxonomia das tarefas de aprendizagem 

 

Ao fim da coleta, aplicamos o último questionário (ver o modelo usado em uma 

das turmas no Apêndice D e a descrição geral das tarefas aplicadas em cada turma no 

Apêndice E) com o objetivo de conhecer as opiniões dos alunos sobre as tarefas que 

realizaram. Nele constavam informações descrevendo as cinco tarefas de aprendizagem 

mediadas pela LDI conduzidas em cada uma das cinco turmas. As opiniões dos 

aprendizes acerca delas estão descritas no Apêndice M. Alguns deles não puderam 

opinar sobre todas as tarefas, pois haviam faltado a aula no dia correspondente.  

Para uma melhor visualização dos nossos procedimentos de coleta, tempo de 

duração e instrumentos utilizados em cada etapa, observe a Figura 7. 
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FIGURA 7 – Cronograma das etapas de coleta de dados e seus respectivos 

instrumentos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

2.5. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS  

 

 A abordagem de métodos mistos (DÖRNYEI, 2007) nos permite coletar dados 

quantitativos e qualitativos e, durante a sua análise, promover a triangulação desses 

dados, de modo que um dado numérico gerado pela Escala Situacional aplicada durante 

a observação da condução da tarefa, por exemplo, possa ser complementado por um 

dado qualitativo como a da nota de observação. Descrevemos agora de que forma os 

dados quantitativos e qualitativos foram analisados no capitulo 3 desta dissertação. 

 

2.5.1 Dados quantitativos  

  

 

Para responder a nossa primeira pergunta de pesquisa que gerou dados 

quantitativos, realizamos uma análise correlacional a fim de entender a relação entre o 

perfil de motivação dos participantes e o desempenho acadêmico gerado pelas notas 

globais desses participantes no semestre do curso. 
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a) Análise correlacional  

 

Os dados do questionário indicando o perfil motivacional dos aprendizes 

geraram o Índice de Motivação do Aprendiz (IMA) – obtido através da média das 

respostas da adaptação da AMTB de cada participante -, que foi submetido a uma análise 

correlacional para descobrir qual a relação entre a motivação, como traço da 

personalidade do aprendiz, e o seu desempenho acadêmico. Utilizamos também as notas 

finais dos alunos para investigar se os sujeitos participantes com maior desempenho 

acadêmico são os que parecem ter uma maior motivação para a aprendizagem do inglês.  

Para tanto, utilizamos o programa estatístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), versão 17.0 para o tratamento dos dados.  

 

b) Análise dos dados de motivação situacional 

 

 Para responder a nossa segunda pergunta de pesquisa – de que maneira o tipo de 

tarefa mediada pela LDI impacta na motivação do aprendiz – inserimos as respostas dos 

itens das escalas situacionais (ES)
49

 no SPSS e criamos o Índice de Motivação da Tarefa 

(IMT) para cada tarefa observada (checar Apêndice F). Esse índice foi formado pela 

média aritmética geral das respostas dos aprendizes para as assertivas compreendendo 

cada fase da tarefa (fase pré-tarefa, fase da tarefa e fase pós-tarefa). Após conhecer o 

IMT de cada tarefa de aprendizagem observada, as categorizamos em cinco das seis 

categorias, já que nenhuma se encaixou na categoria Tarefas de Comparação propostas 

por Willis (1996) e calculamos novamente o IMT por tipo de tarefa, conforme 

mostraremos no item 4.2 desta dissertação. Analisamos também, pelas respostas das 

ESs, o Desvio Padrão (DP) de cada tipo de tarefa a fim de analisar quais tipos 

motivaram os aprendizes de forma mais homogênea. 

Já a nossa terceira pergunta de pesquisa - de que forma a motivação varia ao 

longo da tarefa mediada pela LDI – foi respondida pelas médias das respostas dos 

participantes relativas às três fases das tarefas. Para tanto, selecionamos apenas 10 

tarefas observadas, duas de cada tipo e criamos gráficos de barras (Apêndice G) que 

permitiram a visualização da motivação situacional geral dos aprendizes na fase pré-

tarefa, na da tarefa e na pós-tarefa e fizemos inferências sobre as possíveis causas de 

                                                             
49 Essas ES foram aplicadas durante a condução das 20 tarefas. Note que para a análise do IMT e DP, os 

dados usados foram das 20 tarefas. Já na tentativa de responder a terceira pergunta de pesquisa 

promovemos um recorte com 10 das tarefas observadas e utilizamos dados provenientes delas somente. 
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variabilidade ou estabilidade da motivação dos aprendizes, tomando como base as notas 

de observação de 10 tarefas de aprendizagem
50

 escolhidas para análise. Os dois critérios 

utilizados na escolha dessas tarefas foram: o de ser duas tarefas do mesmo tipo e o de 

terem padrões de variabilidade distintos, para que pudéssemos especular sobre essa 

variação em tarefas do mesmo tipo.  

  

2.5.2 Dados qualitativos 

 

Os dados qualitativos foram gerados por meio das notas de observação de cada 

tarefa de aprendizagem mediada pela LDI observada durante os quatro meses de coleta. 

Os demais dados qualitativos serviram também para responder a nossa última questão 

de pesquisa (Qual a relação entre a motivação proveniente da tarefa e a percepção do 

aprendiz sobre a tarefa?). Eles foram gerados pelas respostas dos participantes no 

questionário final contemplando as descrições de cada tarefa realizada por turma e as 

opiniões dos aprendizes a respeito de cada uma delas.  

As opiniões gerais sobre as tarefas foram organizadas, primeiramente, em uma 

nuvem de palavras (Wordle
51

), que indica quais palavras mais representativas e 

significativas apareceram com mais frequência nas respostas dos aprendizes usando 

letras de maior tamanho. Utilizaremos como exemplo as palavras que foram mais 

frequentes neste capítulo metodológico: 

 

 

 

FIGURA 8: Exemplo de Wordle que utilizaremos na análise qualitativa 

Fonte: Dados da pesquisa 

                                                             
50 Para fins de padronização e para facilitar a leitura, escolhemos duas tarefas de cada tipo para analisar 

nesta seção. Para a visualização completa dos gráficos de variação da motivação situacional em todas as 

tarefas observadas, checar Apêndice F. 
51 Disponível para criação das nuvens de palavras no link: http://www.wordle.net/create 

http://www.wordle.net/create
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Utilizamos o site Easycalculation
52

 para conhecer as palavras que mais se 

repetiram e criamos a Figura 8. Como podemos observar, as palavras motivação, 

situacional, aprendizagem, tarefa, aprendizes, participantes e questionário foram as 

mais significativas em termos de vezes citadas e atribuem muito sentido para este 

capítulo que trata especificamente de questões metodológicas (instrumentos, 

participantes, objeto de pesquisa, coleta de dados etc.) 

 Os dados das concepções dos aprendizes foram divididos por tipo de tarefa e 

dispostos no Apêndice M sinalizando devidamente com AP e um número de 1 a 29 

quem foi o participante que fez o respectivo comentário. Depreendemos dessas 

concepções as palavras mais representativas, agora por tipo de tarefa de aprendizagem, 

e as expusemos no Quadro 12 (seção 3.3), acompanhadas de um sinal (+), (-) ou (/), 

simbolizando que as opiniões foram positivas, negativas ou neutras, respectivamente.  

 Damos continuidade com o capítulo de Resultados e Discussão da análise dos 

dados, respondendo as nossas quatro perguntas de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Ferramenta online para contar tanto a totalidade de palavras em um documento, quanto às palavras 

repetidas. Disponível no link: http://easycalculation.com/word-count.php. 
 

http://easycalculation.com/word-count.php
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

“Different tasks affect motivation and learning in different ways”.  

(JÜLKUNEN, 2001, p. 33) 

 

Neste capítulo apresentamos os resultados e as respectivas discussões a partir da 

análise dos dados coletados. Dissertamos inicialmente a respeito da nossa primeira 

questão de pesquisa “Como a motivação, vista como um traço da personalidade do 

aprendiz, se relaciona ao seu desempenho de aprendizagem da L2?”, apresentando as 

correlações entre o Índice de Motivação do Aprendiz (IMA) e as suas notas globais do 

semestre.   

Para discutir a nossa segunda e terceira questões de pesquisa “De que maneira o tipo 

de tarefa mediada pela LDI impacta na motivação do aprendiz?” e “De que forma a 

motivação varia ao longo da tarefa mediada pela LDI?”, respectivamente, nos valemos 

dos dados quantitativos provenientes das Escalas Situacionais (ES) e dos qualitativos 

das notas de observação para compreender essa variação.  

Por fim, tratamos da nossa última questão “Qual a relação entre a motivação 

proveniente da tarefa e a percepção do aprendiz sobre a tarefa mediada pela LDI?” por 

meio dos dados qualitativos gerados pelos questionários finais e das notas de 

observação das tarefas. 

 

3.1 A MOTIVAÇÃO GLOBAL DO APRENDIZ E O SEU DESEMPENHO DE 

APRENDIZAGEM DA L2 

 

A Motivação e Aprendizagem de L2 foi, por muito tempo, um construto 

considerado unicamente estático (JULKÜNEN, 2001), com fortes relações com a 

personalidade dos indivíduos, os quais seriam entendidos como motivados ou não 

motivados para aprender. Alguns estudos relacionavam a personalidade motivada dos 
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sujeitos ao seu sucesso acadêmico. O estudo de Gardner e Lambert (1959) foi um dos, 

senão o primeiro, a sugerir essa relação. 

Não é difícil nos depararmos com a ideia proveniente da prática de sala de aula de 

muitos professores e do senso comum de que a relação entre a motivação para aprender 

uma L2 e o desempenho acadêmico do aprendiz seja diretamente associada, fazendo 

valer, ainda, a relação proposta no estudo basilar. Sendo assim, nessa perspectiva, o 

aprendiz motivado para aprender o inglês ou qualquer outra língua aprende mais.    

A fim de conhecermos qual a relação entre a motivação como traço da 

personalidade dos participantes do nosso estudo e o seu desempenho de aprendizagem 

de inglês como L2, analisamos o seu perfil motivacional através de um questionário 

inicial adaptado da Attitudes/Motivation Test Battery de Gardner (2004). Com 42 

enunciados, o instrumento contempla variáveis, como: ansiedade e autoconfiança 

linguística, motivação extrínseca, interesse na L2, atitudes em relação à aprendizagem 

de uma forma geral e a da L2 e também atitudes em relação ao curso, dentre outras.  

Criamos, por meio das médias das respostas que os participantes deram aos itens, o 

Índice de Motivação do Aprendiz (IMA) que nos serviu para compreender de que forma 

esses fatores numéricos, que representam o perfil motivacional de cada participante da 

pesquisa, correlacionavam-se com as notas globais desses participantes.  

Para tanto, submetemos os dados do IMA e as notas dos 29 participantes a um teste 

de Correlações de Pearson
53

 no programa estatístico SPSS. Os resultados apontam que 

não há uma correlação estatisticamente significativa
54

 (r= .034, p > 0.05) entre o 

desempenho acadêmico desses aprendizes - mostrado através das notas globais - e do 

IMA conforme evidenciado na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53

 A correlação é um procedimento estatístico que serve para analisarmos a relação entre duas variáveis, 

avaliando a força, a associação e a direção entre elas (DÖRNYEI, 2007). A Correlação de Pearson (r) é o 

modelo padrão de correlação. 
54 Consideramos que a significância de uma correlação Pearson é indicada pelo valor de p que deve ser 

(<) menor ou igual (=) a 0,05.  
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TABELA 2 - Correlações entre as notas globais e o índice de motivação como 

personalidade 

 

 NOTAS 

GLOBAIS 

IMA 

PARTICIPANTE 

NOTAS GLOBAIS 

Pearson Correlation 1 ,034 

Sig. (2-tailed)  ,863 

N 29 29 

IMA  

PARTICIPANTE 

Pearson Correlation ,034 1 

Sig. (2-tailed) ,863  

N 29 29 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O valor de p que obtivemos na Tabela 2 (p = 0,863) e a grande dispersão dos pontos 

de interseção do IMA com a nota individual do participante explicitada pelo Gráfico 1, 

nos levam a considerar que não há uma forte relação entre os aprendizes deste estudo 

que possuem altos índices motivacionais e as suas notas globais de desempenho em um 

semestre no curso de idiomas.  

 

 
GRÁFICO 1 – Gráfico de dispersão das correlações entre as notas globais e o Índice de 

Motivação (como traço de personalidade) do Aprendiz 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Esses dados nos informam que, embora um aprendiz tenha um alto IMA, ele não 

necessariamente apresentará notas altas. Da mesma forma, um aprendiz que seja pouco 

motivado, pode obter resultados satisfatórios de aprendizagem. Isso vai de encontro aos 

resultados do estudo de Gardner e Lambert (1959) na literatura sobre Motivação e 

Aprendizagem de L2 que sugeriu uma relação direta entre motivação e bom 

desempenho na língua-alvo.  

Nossos dados nos levam a percorrer caminhos diferentes dos de Gardner e 

Lambert (1959), pois no estudo deles, realizado com aprendizes franco-canadenses, os 

resultados indicaram uma forte relação entre as variáveis “motivação”, “sucesso 

acadêmico” e “aptidão linguística”. Embora não tenhamos contemplado a variável 

aptidão no nosso estudo, podemos especular que ela possa ter impactado na falta de 

significância da correlação entre o perfil motivacional dos nossos 29 participantes e suas 

notas de final de curso. Em outras palavras, um aprendiz com altas aptidões linguísticas 

pode não estar necessariamente motivado para aprender uma L2 e, ainda assim, obter 

boas notas.    

Somado a isso, a falta de correlação entre os resultados do perfil motivacional 

(visto como traço da personalidade) e as notas dos aprendizes deste estudo 

(representando o seu desempenho na aprendizagem) nos levam a considerar a 

possibilidade, já apontada por alguns autores (JÜLKUNEN, 2001; DÖRNYEI, 2000), 

de que a motivação parece não poder ser vista simplesmente como um traço da 

personalidade do indivíduo. 

A visão multifacetada do construto motivação que propomos aqui por meio dos 

nossos dados evidencia que ela parece ter um componente situacional (BROWN, 2007), 

apresentando variações em momentos distintos da tarefa de aprendizagem, devendo ser 

estudada, conforme Julkünen (2001), em consonância com as respostas afetivas dos 

aprendizes. Nesta linha de raciocínio, mesmo um aprendiz pouco motivado para 

aprender uma L2 é passível de sofrer influências da situação de aprendizagem, do 

professor, dos colegas, dentre outros fatores, como apontado por Dörnyei (2003), e 

atingir o objetivo que lhe foi proposto de forma satisfatória.   

Por fim, concordamos que a motivação para aprender L2 é um construto 

multifacetado (WILLIAMS e BURDEN, 1997) e de grande complexidade (DÖRNYEI 

e USHIODA, 2011; GARDNER, 2001), de forma que isolá-la como variável 
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dependente não parece ser suficiente para estabelecer uma relação com o aprendizado. 

Isso demonstra que há mais variáveis impactando na relação entre esse construto e a 

proficiência em L2. Logo, concluímos que não é conveniente assumir – como foi 

defendido por muito tempo e, ainda, faz parte de opiniões do senso comum e até de 

alguns professores de L2 - uma visão unitária de motivação, como traço de 

personalidade do aprendiz, para justificar seu desempenho acadêmico. 

 

 

3.2 O ASPECTO SITUACIONAL DA MOTIVAÇÃO AO LONGO DAS TAREFAS 

DE APRENDIZAGEM MEDIADAS PELA LDI 

 

Com o desenvolvimento do construto teórico Motivação e sua relação com a 

Aprendizagem de L2, novas descobertas passaram a considerá-lo dinâmico e passível de 

influência de vários fatores de ordem extrínseca (materiais didáticos, professor, pessoas 

importantes para o aprendiz, tarefas de aprendizagem, notas, feedback, dentre muitos 

outros), intrínseca (interesse, atitudes positivas em relação à aprendizagem, 

autoconfiança etc.) e da situação de aprendizagem, conforme Dörnyei (2003). 

Para responder a nossa segunda pergunta de pesquisa – de que maneira o tipo de 

tarefa mediada pela LDI impacta na motivação do aprendiz – e a nossa terceira pergunta 

- de que forma a motivação varia ao longo da tarefa mediada pela LDI - direcionaremos 

nosso olhar para o componente situacional da motivação.   

Como já mencionamos antes na seção 1.2.4, a concepção de motivação 

situacional foi descrita na literatura por Julkünen (2001), o qual reforça a ideia de que a 

motivação ocasionada pela situação de aprendizagem na qual o aprendiz está inserido, 

juntamente com o seu grau de motivação – já como parte de sua personalidade – 

interagem e geram a sua motivação situacional. Segundo o teórico, o nível de motivação 

de uma tarefa de aprendizagem deve ser estudado em três momentos distintos: o estágio 

inicial, o estágio de desempenho e o estágio de avaliação.   

Neste trabalho, propomos relacionar os três momentos descritos por Julkünen 

aos três momentos de uma tarefa de aprendizagem (as fases pré-tarefa, tarefa e pós-

tarefa) dentro da ABT propostos por Willis (1996) e revisados no item 1.2.3 desta 

dissertação; bem como às fases da sequência da ação de Dörnyei (2000), descritas no 

seu Modelo Processual de Motivação de Aprendizagem de L2 (reler 1.1.3). Apesar 

desses modelos originariamente advirem de quadros teóricos distintos, temos uma visão 
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particular, com caráter especulativo e não determinante, de que eles podem se inter-

relacionar. O Quadro 11 ilustra essa proposta: 

 

 

QUADRO 11 - Relação entre os estágios do nível de motivação em uma tarefa de 
aprendizagem, as fases de uma tarefa na ABT e as fases da sequência da ação 

 

 

Tal relação entre as proposições de Julkünen (2001), a ABT e a sequência da 

ação de Dörnyei (2000) se dá pelo fato de todas essas contribuições teóricas consistirem 

em três momentos distintos, com limiares pré-estabelecidos e terem semelhanças entre 

si. Primeiramente, as três propostas se assemelham em uma etapa inicial em que a 

motivação da tarefa é gerada (fase pré-acional) através da introdução do tópico, da 

contextualização, da introdução de novas formas linguísticas para promover a atenção, 

dentre outras; todas elas características da fase pré-tarefa descrita por Willis (1996).   

Já o estágio do desempenho de Julkünen (2001) coincide com a fase da tarefa da 

ABT, em que deve haver o equilíbrio do processamento cognitivo das informações 

linguísticas, permeado por pressão de tempo estabelecido pelo professor; pelos 

participantes da tarefa, que pode ser feita individualmente ou em pequenos grupos; e 

pelo outcome a ser atingido. Para que o aprendiz consiga desempenhar essa ação de 

maneira satisfatória, sem ser atingido por distrações (pensamentos aleatórios, ansiedade, 

condições físicas que o impeçam de agir), ele deve lançar mão de estratégias 

autorregulatórias para manter e sustentar a sua motivação (fase acional) durante a tarefa.  

Por fim, no estágio da avaliação do nível de motivação da tarefa, a ação será 

terminada (fase pós-acional) e a ela será atribuída uma avaliação positiva ou negativa 
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daquela situação de aprendizagem. Nessa fase pós-tarefa (ABT), há a análise com foco 

na forma linguística trabalhada e pode haver ainda algum tipo de recompensa, como a 

nota do desempenho na tarefa e o feedback por parte do professor, que podem contribuir 

com a percepção do aprendiz sobre o valor da tarefa (MARZANO, 1991 apud 

JULKÜNEN, 2001).  

Sabendo disso, decidimos investigar como a motivação dos nossos participantes 

foi afetada em cada estágio e fase descrita anteriormente. Analisamos o corpus total das 

20 tarefas observadas e compilamos os dados das três fases de todas as tarefas de 

aprendizagem implementadas para que pudéssemos analisar e responder as nossas 

segunda e terceira perguntas de pesquisa, respectivamente: de que maneira o tipo de 

tarefa mediada pela LDI impacta na motivação dos aprendizes e de que forma a 

motivação situacional dos 29 aprendizes variou – através do Índice de Motivação da 

Tarefa (IMT)
55

 - e o que pode ter impactado nessa possível variação - dado proveniente 

das notas de observação.  

Na Tabela 3, podemos ver o IMT de cada tipo de tarefa de aprendizagem e os 

seus respectivos dados de desvio padrão (DP)
56

. Agrupamos as tarefas de acordo com a 

tipologia proposta por Willis (1996), como descrito no capítulo metodológico, no item 

2.4.3. Descrevemos a seguir os dados das médias do IMT obtidos em cada tipo de tarefa 

de aprendizagem. 

 

TABELA 3 – Dados das médias do Índice de Motivação da Tarefa (IMT) e de desvio 
padrão por tipo de tarefa 

 

Tipo de tarefa Média do IMT Média de desvio 

padrão 

Resolução de problemas 4.30 0,2125 

Socialização de informações pessoais 4.29 0,4610 

Projetos Criativos 4.26 0,0299 

Listagem 4.25 0,7851 

Categorização, Ordenação, Classificação e 
Ranqueamento 

4.24 0,3592 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                             
55 

Conforme explicitamos no Capítulo Metodológico, esse índice foi gerado através das médias obtidas 

nas três fases da tarefa.  
56 Interpretamos os dados de DP da seguinte forma: quanto menor o DP, maior a homogeneidade da 

amostra em relação às tarefas; por outro lado, quanto maior o DP, mais heterogênea a reação dos 

participantes às tarefas.   
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Como podemos ver na Tabela 3, todos os tipos de tarefas de aprendizagem 

atingiram níveis altos e bem próximos de IMT - dentro de uma escala Likert de 1 a 5 

pontos (ver Apêndice E). As tarefas de aprendizagem do tipo Resolução de Problemas 

foram as que obtiveram um maior IMT (4.30), juntamente com as dos tipos 

Socialização de Informações Pessoais (4.29), Projetos Criativos (4.26), Listagem (4.25). 

As tarefas de Categorização, Ordenação, Classificação e Ranqueamento alcançaram o 

valor de 4.24, menor índice de motivação dentre as tarefas analisadas.  

Já os dados de desvio padrão – também presentes na Tabela 3 - nos informam 

acerca da homogeneidade das respostas dos aprendizes no que concerne à motivação 

para cada tipo de tarefa realizada. O menor DP (0,0299) advém das tarefas do tipo 

Projetos Criativos, indicando que de todos os tipos de tarefas realizadas, essas foram as 

que motivaram os aprendizes de forma mais homogênea.   

Em contrapartida, o maior valor de DP é das tarefas de Listagem 0,7851, 

mostrando, consequentemente, que nesse tipo de tarefa houve mais variabilidade nas 

respostas dos aprendizes e na motivação deles em relação à tarefa. Em outras palavras, 

as tarefas de Listagem impactaram na motivação situacional dos aprendizes de forma 

mais heterogênea. Enquanto alguns aprendizes provavelmente estavam muito motivados 

para realizar a tarefa, outros podem não ter se engajado da mesma forma, causando uma 

maior discrepância nas reações dos participantes em relação a essas tarefas de 

aprendizagem.   

Especulamos mais adiante sobre as razões que acreditamos terem interferido nos 

valores de IMT e de DP dos tipos de tarefas de aprendizagem descritos. Damos 

continuidade com a descrição dos dados de motivação situacional das tarefas de 

aprendizagem gerados a fim de responder a nossa terceira pergunta de pesquisa.  

Nossa terceira pergunta de pesquisa visa a analisar a variação na motivação 

situacional dos aprendizes ao longo da tarefa. Apresentamos a seguir os dados que nos 

ajudam a visualizar de que forma a motivação dos participantes se manifestou em três 

momentos: antes, durante e depois da tarefa de aprendizagem implementada. Mediante 

os dados provenientes das respostas das Escalas Situacionais nesses três momentos 

distintos, separamos as tarefas por tipo - conforme a categorização proposta por Willis 

(1996) - e discorremos sobre as possíveis razões da motivação situacional dos 

aprendizes ter se configurado de tal forma, baseando-nos também nos dados obtidos por 
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meio das notas de observação de aula. Apresentamos dois padrões de variabilidade na 

motivação situacional dos aprendizes, sendo um descendente e outro ascendente de 

diferentes tarefas do mesmo tipo. 

 

3.2.1 Tarefas de aprendizagem do tipo Resolução de Problemas  

 

As tarefas do tipo Resolução de Problemas foram as que obtiveram um maior 

IMT (como mostramos na Tabela 3), sendo, pois, o tipo de tarefa mais motivador 

segundo nossos dados. No Gráfico 2, podemos ver que na Tarefa 1 há um padrão 

descendente, com uma variação de 0.37 da fase pré-tarefa à pós-tarefa, e na Tarefa 2 um 

padrão ascendente com variação de 0.38 do início ao fim da implementação da tarefa de 

aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 – Variação na motivação situacional de tarefas de Resolução de Problemas 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Na Tarefa 1 do tipo Resolução de Problemas, a fase  pré-tarefa foi a que gerou o 

maior valor de motivação situacional. Ao consultarmos a nota de observação 1 

(Apêndice G) correspondente a esta tarefa, notamos que a razão possa estar na 

contextualização que a professora criou. Os aprendizes teriam como tarefa a resolução, 
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em grupo, de um poema com estrofes embaralhadas
57

; era esperado que o aprendiz, 

após uma leitura individual da estrofe recebida, ajudasse os demais colegas a reordenar 

o poema. 

 A fase pré-tarefa teve o intuito de prepará-los para a leitura do poema, com 

perguntas iniciais direcionadas aos aprendizes, como por exemplo: “Vocês gostam de 

ler?” e “Vocês têm um poema favorito?”. Acreditamos que a atividade de pré-leitura, ao 

introduzir o novo vocabulário presente no poema e explorar o conhecimento prévio dos 

aprendizes, foi o que possa ter contribuído para a elevação da motivação situacional 

deles nessa fase. O excerto 2 retrata mais detalhadamente de que forma ocorreu o 

trabalho da professora e dos aprendizes na fase da pré-tarefa: 

 

 
Excerto 2: A P mostra uma página do software Scrapbook

58
 

com as palavras presentes no texto em uma coluna organizada 

e estável e várias outras palavras (definições para o novo 
vocabulário) que poderiam ser movidas com um dos recursos 

da LDI. A P demonstra o que deve ser feito usando a caneta da 

LDI.   
Em duplas, eles tentam fazer as combinações. A P convida um 

representante de cada dupla para arrastar a definição correta 

para uma palavra. Os APs iam se alternando até ter resolvido 

todas as definições. Havia muitas palavras novas para eles e 
aparentemente eles se interessaram muito em descobrir os seus 

significados. (Nota de observação 1) 

 

 Observamos que o trecho do excerto 2 “Havia muitas palavras novas para eles e 

aparentemente eles se interessaram muito em descobrir os seus significados” é bastante 

significativo, pois nos indica que os aprendizes estavam envolvidos e engajados nessa 

parte da tarefa.  

 Outro fator que pode ter contribuído para a alta da motivação situacional dos 

aprendizes na fase pré-tarefa nesta tarefa de aprendizagem foi a possibilidade de, 

durante a aula, os aprendizes poderem interagir com a LDI. Essa interatividade fo i 

tratada por Mercer et al (2010) ao investigar a interatividade técnica da LDI e a 

interatividade dialógica dos aprendizes e professores em contextos escolares. O estudo 

                                                             
57 Consulte a tarefa original do livro American Inside Out (JONES, BASTOW e HIRD, 2003) no Anexo 

A. 
58 O Scrapbook é um dos softwares utilizados junto à LDI na escola que investigamos. Trata-se de um 

programa que permite a produção de tarefas pelo professor. Possui uma galeria com figuras e recursos 

interativos (ferramenta para arrastar, teclado digital, caneta com diferentes cores, etc., ver Figura 9) para 

serem utilizados em aulas de diferentes disciplinas. 
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indicou que a riqueza dos estímulos visuais e orais, utilizados com fins de compreensão 

dos textos, pode resultar na criação de novos significados nessas salas de aula. Em 

consonância com o estudo de Mercer et al, a atividade de combinação das palavras 

ganhou uma maior atratividade por propiciar que a visualização e manipulação dessas 

novas palavras fosse feita pelos aprendizes.  

Beeland Jr. (2002) defende que a modalidade de instrução do input tem uma 

interferência direta no nível de motivação e engajamento dos aprendizes. No exemplo 

da Tarefa 1, vemos uma interseção entre a modalidade visual - através da exposição do 

vocabulário do poema em diferentes cores - e da cinestésica - que promove a interação 

direta com a LDI e a manipulação das palavras e das estrofes na fase da tarefa (ver 

Apêndice H). Dessa forma, a interação física com a LDI nas fases pré-tarefa e tarefa 

parece ter elevado consideravelmente o nível de motivação situacional nesse grupo de 

aprendizes.  

A Tarefa 2 do tipo Resolução de Problemas caracterizou-se como tal por propor 

um problema cotidiano a ser resolvido pelos aprendizes usando a L2. Em linhas gerais, 

eles teriam que solucionar um problema envolvendo dois colegas de quarto: um que 

precisava estudar até tarde e o outro que iria trabalhar cedo no dia seguinte. Em grupos, 

os aprendizes decidiram pela solução, que na opinião deles, seria a melhor para a 

situação. Com os dados obtidos no fim da tarefa de aprendizagem (ver a fase pós-tarefa 

no Gráfico 2 e a nota de observação 2), podemos considerar que ela atingiu seus 

objetivos em termos de motivação e envolvimento dos aprendizes, já que o maior valor 

de motivação situacional que encontramos localizou-se na fase pós-tarefa, apontando 

para o sucesso da tarefa de aprendizagem como um todo. 

Presumimos que a proposta da tarefa tenha motivado os aprendizes de uma 

forma geral enquanto grupo. Ainda que tenhamos encontrado um indício de pouca 

colaboração (ver excerto 10), a descrição do que aconteceu ao longo da tarefa nos leva a 

acreditar que a preparação para a fase da tarefa foi feita adequadamente: 

 

 

Excerto 10: AP23 e AP25 não fazem juntos. Cada um está 
dando o seu exemplo sozinho. A P percebe e chama a atenção 

deles, pedindo que trabalhem em grupo. (Nota de Observação 

2) 
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Da mesma forma, a performance dos aprendizes, que não demonstraram grandes 

dificuldades em desempenhar a tarefa; a cooperação entre eles e o monitoramento da 

professora durante a tarefa na tentativa de reparar algum problema de colaboração entre 

os membros dos grupos pode ter contribuído para a alta na motivação na fase pós-tarefa.  

A maior elevação na motivação situacional dos participantes na fase pós-tarefa é 

exemplificada pela espontaneidade do aprendiz AP23 que verbalizou a sua motivação 

“estou muito motivado para a tarefa” (checar excerto 11, nota de observação 2). Isso nos 

remete à fase pós-acional do Modelo de Motivação de Aprendizagem de L2 proposto 

por Dörnyei e Ottó (1998). Segundo o modelo, essa fase é caracterizada pela avaliação 

da tarefa de aprendizagem por parte do aprendiz, o qual atribui o sucesso ou não ao fim 

da ação (neste caso a tarefa de aprendizagem). A verbalização do aprendiz AP23 nos 

leva a crer que, pelo menos, um desses participantes atribuiu um valor positivo para a 

tarefa desempenhada, o que pode ter apontado o valor de 4.43 para a sua motivação 

naquele momento.  

 

3.2.2 Tarefas de aprendizagem do tipo Socialização de Informações Pessoais 

  

As tarefas de Socialização de Informações Pessoais foram as que obtiveram o 

segundo maior IMT (4.29), sucedendo as do tipo Resolução de Problemas. Nesta seção, 

analisaremos a motivação situacional em duas tarefas cujos padrões de variabilidade são 

também distintos (ver Gráfico 3). As tarefas obtiveram dados de motivação com 

comportamento descendente e ascendente, respectivamente, ao longo das três fases, 

com destaque para a Tarefa 1, em que a motivação situacional decaiu aproximadamente 

1 ponto na escala Likert (de 5 para 3.88), da fase da tarefa para a pós-tarefa.  
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GRÁFICO 3 – Variação na motivação situacional de tarefas de Socialização de Informações 

Pessoais  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tarefa 1 do tipo Socialização de Informações Pessoais foi uma das poucas 

tarefas de aprendizagem que observamos que manifestou um comportamento mais 

constante e alto (5 pontos) em termos de configuração da motivação situacional nas 

duas primeiras fases. A diferença de 1.12 ao fim da tarefa, nos leva a acreditar que algo 

presente ou ausente na fase pós-tarefa foi determinante para o impacto negativo na 

motivação dos aprendizes.  

Nesta tarefa, os aprendizes foram expostos a um jogo de tabuleiro interativo na 

LDI. Cada espaço no tabuleiro correspondia a um tema livre para conversação, como 

por exemplo: “um curso que você fez recentemente ”, “o melhor dia da sua vida”, 

“como o seu par ideal deve ser”, etc. Sempre que a professora clicava em um dos 

quadros, um tema surgia e os aprendizes deveriam falar sobre ele em duplas. Esta tarefa 

foi uma proposta de revisitação de alguns dos temas tratados ao longo do semestre do 

estágio do curso e serviu como uma oportunidade para eles praticarem as estruturas da 

língua trabalhadas anteriormente. 

A nota de observação 3 correspondente a esta tarefa (excerto 15), nos mostra um 

ponto que pode ter sido determinante para a diminuição da motivação situacional desses 

aprendizes da fase da tarefa para a da pós-tarefa.  
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Excerto 15: A P mostra um board game interativo. Ela diz que 
quer que eles falem suas opiniões, em duplas, sobre os temas 

que serão lançados cada vez que ela clicar no tabuleiro. A P 

diz que é a mesma figura do livro deles presente na LDI, mas 

na versão digital. Ela clica em um quadrinho, que pisca, e os 
APs precisam falar sobre o tema “your ideal 

boyfriend/girlfriend”.  ES (tarefa) 

Neste momento, há uma interferência da coordenação que 
entra na sala para dar alguns informes. Cinco minutos depois, 

a tarefa volta a ser realizada. (Nota de observação 3) 

 

 No momento em que os aprendizes preencheram a escala on-line referente à fase 

da tarefa, a sua motivação situacional apontava 5 pontos (rever Gráfico 3), nível 

máximo de motivação no nosso instrumento. Todavia, como podemos ver no excerto 

15, a condução da tarefa sofreu uma interrupção momentânea de cinco minutos com a 

presença de outra pessoa na sala, tratando de assuntos distintos dos da tarefa que 

acabaram desviando, aparentemente, a atenção dos aprendizes. Evidentemente, 

situações como essa podem ocorrer em qualquer ambiente escolar e muitas vezes são 

inevitáveis devido à urgência do repasse das informações.       

 Outro dado que podemos referenciar através da nota de observação 3 é a questão 

da identificação do aprendiz com o tópico proposto pela tarefa de aprendizagem, como 

descrito no excerto 16 a seguir: 

 

 

Excerto 16: Os APs não acham o tópico interessante e não 

demonstram excitação para falar. A P muda o tópico. APs 
escolhem a cor do quadrinho e a P pergunta: “What’s your 

favorite Tv show?” Eles usam “I like...”e citam vários 

programas. AP22 escolhe o quadro rosa: “Three things a 
responsible citizen should do”. AP23 fala em português: 

“Salvar energia”. AP25 diz: “You should save water”. AP23 

diz que falou “economizar energia”. A P ajuda falando “save 

energy”. 
A P muda o tema para “a course you’ve taken recently”. Eles 

não se engajam muito na discussão, provavelmente porque 4 

deles ainda são adolescentes e não devem fazer outros cursos 
além do de inglês. (Nota de observação 3) 

 

 

 A falta de identificação dos aprendizes com alguns dos tópicos sugeridos pela 

Tarefa 1 de Socialização de Informações Pessoais é evidenciada na nota de observação. 

A troca de tema ocasionou uma aparente mudança na forma como eles estavam 
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encarando a tarefa, pois eles passaram a conversar entre si sobre os seus programas 

televisivos favoritos e coisas que um cidadão responsável deveria fazer. Ainda assim, 

isso não foi suficiente para aumentar a sua motivação situacional, que decaiu para 3.88 

na fase pós-tarefa.   

Como podemos ver pelos dados do excerto 16, as razões para a diminuição na 

motivação foram diferentes. Dörnyei (2003) afirma que vários são os aspectos que 

podem interferir na motivação do aprendiz dentro de uma situação de aprendizagem. 

Esses aspectos podem ser relacionados ao curso, ao professor e à turma. Os fatores de 

falta de identificação com o tópico e desengajamento da tarefa por qualquer que seja a 

razão parecem ser questões inerentes ao processo de ensino e aprendizagem e podem ter 

contribuído para a baixa na motivação dos aprendizes ao fim da tarefa. Acreditamos, 

ainda, que pela última atividade tratar-se de uma revisão do presente perfeito - tópico 

gramatical que comumente traz certa dificuldade para os aprendizes – a motivação 

situacional deles caiu.   

Dentro do Modelo Processual de Motivação para a Aprendizagem de L2, 

Dörnyei (2000) delineia três fases para a sequência de uma ação dentro do processo de 

aprendizagem: a fase Pré-acional, em que a motivação é gerada; a fase Acional, em que 

o aprendiz usa estratégias para autorregular a sua motivação, tentando controlá-la, e a 

fase Pós-acional, em que os fatores atribucionais agirão com mais efeito e farão com 

que o aprendiz julgue a ação como positiva ou negativa.  

Nesta Tarefa 1, vimos que na fase da tarefa (ou Acional seguindo os preceitos de 

DÖRNYEI, 2000), a baixa motivação pode ser relacionada ao fato de que as estratégias 

autorregulatórias aplicadas pelos aprendizes podem não ter sido suficientes para 

sustentar a motivação até a fase pós-tarefa (pós-acional).   

A segunda tarefa de Socialização de Informações Pessoais presente no Gráfico 

3, mostra um comportamento diferente do da Tarefa 1, pois a mudança na motivação 

situacional dos aprendizes do estudo foi ascendente ao longo das fases da tarefa de 

aprendizagem. Do início até a sua finalização, a motivação variou 0.62, sendo a maior 

variação 0.42 encontrada na passagem da fase pré-tarefa para a da tarefa. 

 Na fase pré-tarefa da Tarefa 2, os aprendizes tiveram o suporte da LDI para 

conhecer blogs sobre diferentes temáticas. Após a leitura rápida dos websites, eles leram 

ainda um texto (uma pesquisa com gráficos) no livro didático sobre o aumento de 

pessoas usando blogs no mundo e responderam perguntas sobre a pesquisa em questão 
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na fase da tarefa. Em uma fase pós-tarefa, eles discutiram perguntas especialmente 

endereçadas aos que usavam ou não blogs.     

A fim de observarmos mais a fundo e especularmos sobre a razão que pode ter 

elevado à motivação dos aprendizes, analisamos o excerto 18:    

 

 

Excerto 18: A P inicia perguntando “Do you like blogs? How 

often do you visit them on the net? What kind of blogs do you 

prefer?” Dois aprendizes disseram que gostam sim de blogs 
sobre games. A P pergunta os tipos de blogs e AP10 entra na 

sala. Ele diz que tem um blog sobre skate e a P permite que ele 

mostre o endereço eletrônico rapidamente. Usando o teclado 
virtual da LDI, a P mostra outros exemplos de blogs sobre 

make-up, fashion, sports, schools, etc. (Nota de observação 4) 

 

 

O excerto 18 mostra que, desde o início, a professora tenta envolver os 

aprendizes com a temática da aula (falar sobre blogs). Ela fez perguntas, permitiu que 

eles participassem mostrando seus próprios registros nos blogs e ainda expôs outros 

blogs com temas diversos.   

De acordo com a nota de observação 4, os aprendizes demoraram a se engajar na 

leitura da pesquisa sobre blogs e responder as questões de compreensão, exigindo que a 

professora os encorajassem a todo momento nesta fase. Contudo, na última parte da fase 

da tarefa, a que demandou mais troca de informações pessoais, os aprendizes 

engajaram-se em uma série de perguntas direcionadas (excerto 21) tanto a quem possuía 

um blog ou não, promovendo o alcance do propósito para este tipo de tarefa (a 

socialização das informações): 

 

 
Excerto 21: Para finalizar esta tarefa, a P pede que eles se 

juntem em duplas e discutam as perguntas endereçadas aos que 

têm blog e aos que não têm, para que todos possam falar 
igualmente. ES (tarefa) (Nota de observação 4)  

  

Isso nos permite dizer que a última parte da tarefa (perguntas sobre os blogs) foi 

responsável não só pela estabilidade da motivação situacional dos aprendizes, mas 

principalmente pela elevação de 0.42 da fase pré-tarefa para a da tarefa, visto que o 

tema parece ter agradado os aprendizes. Ademais, no momento de relato para todo o 
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grupo, os aprendizes mostraram excitação e entusiasmo ao reportar suas opiniões sobre 

o uso de blogs: 

 

 

Excerto 22: A P pede que o AP12 reporte sobre que tema ele 
criaria um blog. Ele disse que está estimulado para criar um 

blog sobre Minecraft. O AP10 interrompe dizendo que já tem 

um, com tutoriais sobre o jogo. Ele se levanta em direção à LDI 

e digita o endereço para mostrar a todos. [...] A aula chega ao 
fim e o AP10 ainda continua entusiasmado falando sobre o blog 

que ele mesmo criou e mostra mais aos colegas e a P. (Nota de 

observação 4) 

 

Uma sugestão que poderia ser incorporada devido ao sucesso de condução da 

tarefa – evidenciado pelo padrão de motivação ascendente – a fim de estender os seus 

efeitos motivacionais, seria a incorporação de uma tarefa de follow-up em que eles 

pudessem ou criar um blog para a turma ou visitar seus blogs preferidos, inserindo 

postagens em inglês, feitas individual ou coletivamente. Dessa forma, a utilização da 

LDI nesta tarefa poderia ser significativa empolgante para os aprendizes. 

 

3.2.3 Tarefas de aprendizagem do tipo Projeto Criativo  

 

 

 Nas duas tarefas de aprendizagem do tipo Projeto Criativo expostas no Gráfico 

4, temos, mais uma vez, um comportamento distinto, visto que na Tarefa 1 a motivação 

situacional dos aprendizes sofreu uma ligeira elevação de 0.15 da fase pré-tarefa para o 

momento de condução da tarefa e ao fim da condução caiu para 0.55. Na Tarefa 2, 

houve uma elevação de 0.5 da fase pré-tarefa para a da tarefa e continuou a subir 0.23 

ao fim da condução das fases da tarefa.   
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GRÁFICO 4 – Variação na motivação situacional de tarefas do tipo Projeto Criativo 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Tarefa 1, os aprendizes tinham que criar um pôster na LDI e elencar uma série 

de coisas que mudariam no mundo se não houvessem mais carros. Na fase pré-tarefa, a 

professora exibiu um vídeo mostrando uma cidade em que as pessoas eram os próprios 

carros. Ela promoveu uma rápida discussão sobre o que foi mostrado no vídeo e em 

seguida, pediu que os aprendizes se organizassem em grupos para criar, primeiramente 

no papel, um ou mais desenhos sinalizando o que mudaria na vida das pessoas e nas 

cidades e transmitindo essas ideias também por escrito. A versão final do desenho e das 

ideias foi exposta na LDI no fim da tarefa (ver Figura 9 representando o pôster de um 

dos grupos).    
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FIGURA 9: Pôster de um dos grupos da Tarefa 1 (Projeto Criativo) 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No processo de produção textual durante a fase da tarefa na Tarefa 1, alguns 

aprendizes não demonstraram muito interesse na tarefa proposta, como constatado no 

excerto 26 da nota de observação 5 na fase da tarefa: 

 

  
Excerto 26: O grupo dos meninos precisa de incentivo para fazer 

a tarefa. Eles dizem que não conseguem pensar no que escrever. A 
P sugere que eles pensem em como as pessoas serão, como a 

cidade mudará etc. AP10 escreve duas frases. AP11 e AP14 

parecem desmotivados para a tarefa. A P pede que um deles dirija-
se à lousa e já comece o desenho, enquanto AP10 pensa nas frases. 

Eles não trabalharam de forma muito colaborativa. (Nota de 

observação 5) 
 

 Pelo excerto, podemos ver que houve muita interferência da professora para 

tentar motivar os aprendizes a se engajar na tarefa de aprendizagem, indicando que a 

motivação desses aprendizes é também uma interface de fatores internos, como o 

interesse em desempenhar bem a tarefa, e externos, como o apoio da professora para 
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que os aprendizes não se desligassem do processo de escrita do texto e alcançasse o 

outcome pretendido.  

Williams e Burden (1997) sugeriram que muitos estudos recomendam tarefas de 

aprendizagem que estimulem a motivação intrínseca dos sujeitos tanto no estágio de 

iniciação (fase pré-tarefa), quanto no de sustentação da motivação (fase da tarefa), 

considerando aspectos como: interesse, curiosidade, desafio e o desenvolvimento do 

domínio e discernimento desses aprendizes em relação à aprendizagem.    

Possivelmente, o objetivo da Tarefa 1 não reuniu alguns dos aspectos citados por 

Williams e Burden (1997), lidando ao desinteresse pela tarefa. O trecho do excerto 27 a 

seguir mostra que, após o momento descrito, os aprendizes não conseguiram mais 

participar da aula como deveriam, como indicado no respectivo excerto:  

 

 

Excerto 27: [...] Os APs já não parecem interessados em 

discutir sobre os seus pôsteres e reclamam que a aula terminou. 

A P tenta, em vão, promover a discussão.” (Nota de observação 
5)  

 

Esse trecho mostra de forma explícita o distanciamento dos aprendizes do 

desenvolvimento da tarefa e na criação do pôster. Willis (1996) defende que o objetivo 

a ser atingido durante a realização de uma tarefa de aprendizagem na ABT serve como a 

maior motivação para o aprendiz. Sendo assim, podemos inferir que o valor dado pelos 

aprendizes ao objetivo da tarefa de aprendizagem foi baixo, uma vez que tinham que 

criar um pôster sobre “um dia sem carro” sem nem mesmo terem idade para dirigir, 

indicando que o objetivo desta tarefa não parecia muito significativo para eles. Isso 

pode ser ratificado pelo próximo excerto 28, em que a pesquisadora traz ainda 

constatações do consequente desengajamento dos aprendizes na tarefa: 

 

 

Excerto 28: A intenção da fase pós-tarefa era promover uma 

conscientização em torno do problema da poluição, estresse e 

sedentarismo causados pelo uso dos carros. Não acho que o 
objetivo foi totalmente atingido, pois nesta aula houve muitos 

momentos de interrupção para tratar também questões de 

indisciplina (alunos de 12 anos). (Nota de observação 5) 
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Ainda tecendo comentários sobre a importância do objetivo para a 

aprendizagem, Locke e Latham (1990 apud DÖRNYEI e USHIODA, 2011) sugerem 

que o indivíduo compromete-se e envolve-se mais nas tarefas quando ele acredita que o 

alcance do objetivo é possível (expectativa positiva) e importante (quando ele atribui 

um grande valor para a tarefa), tendo a sua atenção, energia e esforço direcionados para 

esse fim.  

Os dados trazidos pelo excerto 26 mostram que alguns dos aprendizes dedicaram 

pouca energia e esforço para a produção do pôster e não se mostraram interessados em 

concentrar sua atenção na tarefa, decrescendo a motivação situacional na fase pós-tarefa 

e apontando para um efeito contraproducente desta tarefa de aprendizagem do tipo 

Projeto Criativo.   

Ao nosso ver, as ferramentas dadas aos aprendizes para produzir o pôster na LDI 

não pareceram suficientemente interessantes, visto que eles produziram seus desenhos 

primeiramente no papel e depois os reproduziram na lousa. A simplicidade do pôster 

realizado rememora a ideia do cartaz de papel e em pouco se difere da de um desenho 

na lousa normal (sem interatividade). Com a disponibilidade de outro software para a 

LDI com mais recursos, a proposta do pôster poderia seguir uma linha multimodal, em 

que eles poderiam pesquisar vídeos, imagens, textos escritos e, ainda assim, desenhar e 

inserir as listas dos fatores que mudariam na vida das pessoas (como fizeram na Figura 

9) semelhantemente a um Glogster
59

.   

 Já na Tarefa 2 do tipo Projeto Criativo, temos um padrão contrário ao vermos o 

Gráfico 4 e compararmos com a Tarefa 1, pois a motivação situacional dos aprendizes 

aumentou a cada fase. Da fase pré-tarefa para a da tarefa houve um aumento de 0.5 e 

para a pós-tarefa de 0.23, demonstrando um padrão ideal de motivação.  

 Nesta tarefa, os aprendizes tinham que criar um projeto de ONG que fosse 

necessário para a comunidade em que eles residem. Para tanto, na fase pré-tarefa, eles 

foram apresentados a sites de ONGs internacionais e locais que trabalham em vários 

âmbitos sociais para conhecer, por exemplo, sua missão, seu público-alvo e o seu 

propósito. Diante disso, eles foram divididos em pequenos grupos e passaram a utilizar 

a LDI como suporte para informações para a criação do projeto na fase da tarefa. Na 

                                                             
59 Glogster é uma rede social que permite que os seus usuários criem e compartilhem pôsteres digitais 

interativos online gratuitamente. 
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fase pós-tarefa, todos os grupos expuseram seus projetos (Figura 10), descrevendo suas 

ideias na LDI
60

.  

 

 

 

 

FIGURA 10: Projetos de ONGs dos grupos (Projeto Criativo) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A passagem do momento pré-tarefa para o da tarefa foi marcado pela 

contextualização do tipo de projeto que eles deveriam criar como outcome – criação da 

ONG: 

 

 

Excerto 29: A P inicia perguntando se eles conhecem alguma 
ONG da cidade. Os APs respondem que conhecem algumas. A 

P mostra um site de uma ONG local para que eles 

identificassem qual a missão e propósito da organização. A P 
explica que eles irão, em grupos, explorar alguns websites de 

ONG internacionais - sugeridos pelo livro - que cuidam de 

                                                             
60 Dispomos o trabalho dos aprendizes da forma como foi feito em sala, antes da fase pós-tarefa, que 

trabalha o foco linguístico. 



93 

 

causas socialmente responsáveis. Os grupos decidem qual site 
desejam conhecer e também em que ordem irão utilizar a lousa 

digital, já que são 3 grupos e todos a usarão. ES (pré-tarefa) 

(Nota de observação 6) 
 

 

 Podemos perceber pelo excerto 29 da nota de observação 6 que a descoberta de 

detalhes sobre os sites das ONGs pode ter contribuído para o aumento da motivação 

situacional dos aprendizes na fase pré-tarefa. Isso permitiu que os aprendizes 

planejassem como lidar com as novas informações que descobriram na L2 e as 

utilizassem durante a tarefa de aprendizagem, influenciando, possivelmente, no 

equilíbrio das demandas cognitivas para as demais fases.  

Skehan (1996) ressalta a importância da fase pré-tarefa para a tarefa de 

aprendizagem. Ele relatou que essa fase possui dois propósitos: um linguístico, com a 

finalidade de inserir novas formas da língua e canalizar a atenção do aprendiz para elas, 

através de ensino implícito e explícito e de tomada de consciência sobre a nova forma; e 

um cognitivo, que balanceia a carga de processamento da nova língua.  

 A escolha de um site por grupo aumentou o suporte linguístico para os 

aprendizes e diminuiu a exigência cognitiva, fazendo com que os aprendizes fizessem 

uso do vocabulário mais recorrente a ser utilizado dentro desse contexto e produzissem 

enunciados na L2 na fase da tarefa. Dessa maneira, podemos pensar que o trabalho 

realizado na fase pré-tarefa e na tarefa pode ter colaborado para a elevação dos 0.23, 

apontando para um efeito bem-sucedido da tarefa de aprendizagem nos aprendizes 

materializado nos 4.41 na fase pós-tarefa. 

 

 

3.2.4 Tarefas de aprendizagem do tipo Listagem 

 

 

As tarefas do tipo Listagem (gráfico 5) geraram um IMT de 4.25, ocupando o 

quarto lugar no ranking quando comparadas aos outros tipos de tarefas de 

aprendizagem. Na Tarefa 1 houve pouca variabilidade ao longo das fases de condução, 

tendo uma leve queda de 0.17 na fase pós-tarefa. Já a Tarefa 2, a elevação de 0.7 da fase 

pré-tarefa a da tarefa e 0.47 ao fim da tarefa é perceptível e bastante significativa. 
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GRÁFICO 5 – Variação na motivação situacional de tarefas de Listagem 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Tarefa 1 do tipo Listagem demonstra um padrão quase constante ao longo da 

tarefa, contudo é válido investigar o que pode ter impactado na diminuição da 

motivação situacional dos aprendizes na fase pós-tarefa. Esta tarefa demandou a criação 

de uma lista das invenções que os aprendizes consideravam mais importantes na 

história. Para tanto, eles viram um vídeo, na fase pré-tarefa, que mostrava dez invenções 

acidentais que resultaram em descobertas interessantes e utilizadas por nós ainda hoje, 

como: o marcapasso, o forno de microondas, o velcro etc.  

 Já na fase da tarefa, eles decidiram, em grupos, quais foram as cinco melhores 

invenções do homem e justificaram o porquê da escolha. Ainda em grupos, eles 

trabalharam em uma atividade do livro que perguntava se eles achavam que alguns dos 

tópicos presentes na lista (“todos terão acesso à Internet daqui a 20 anos”, por exemplo) 

seriam realidade no futuro. Na fase pós-tarefa, os aprendizes reportaram para o grupo as 

suas opiniões e professora trabalhou o foco na língua utilizada por eles durante a fase da 

tarefa. 

 Acreditamos que o uso do vídeo, o trabalho em grupo e o tema tenha motivado 

os aprendizes durante as fases pré-tarefa e a da tarefa, como confirmam os trechos dos 

excertos 32 e 35: 
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Excerto 32: A P pergunta se eles acharam o vídeo interessante 
e alguns respondem que sim. (Nota de observação 7) 

Excerto 35: Os APs aparentemente se engajaram muito nas 

discussões nos seus grupos e muitos queriam falar ao mesmo 
tempo, demonstrando muita disposição para se comunicar. 

(Nota de observação 7) 

 

 Esses fatores presentes nos excertos 32 e 35 afetaram a Disposição para se 

Comunicar dos aprendizes. No entanto, quando analisamos a fase pós-tarefa (excerto 

36), atentamos para o fato de que a motivação situacional desses aprendizes para 

continuar comunicando suas ideias decaiu superficialmente: 

 

Excerto 36: Ao fim da tarefa, os APs reportaram suas ideias 

novamente para toda a turma e demonstraram ter opiniões bem 
diferentes uns dos outros. A P trabalhou os lapsos, expondo-os 

na LDI, sem mencionar quem os cometeu. Os APs corrigiram 

oralmente o que não estava adequado nas frases/palavras. ES 
(pós-tarefa) (Nota de observação 7) 

 

Nesta fase, os participantes podem ter perdido a sua Disposição Para 

Comunicação”
61

 devido ao fato de ter que comunicar as mesmas ideias novamente para 

toda a turma. Esse pode ter sido um dos motivos que impactaram na desmotivação dos 

participantes ao fim da tarefa. Alguns aprendizes, provavelmente, sentem-se mais 

confortáveis e autoconfiantes para falar em público em grupos menores ou quando o 

grupo do qual fazem parte os permite que se sintam assim.  

Outro fator que pode ter impactado na motivação situacional é a questão da 

correção feita pelos colegas, mesmo que os nomes de quem cometeu os lapsos não 

tenham sido relevados. Especulamos que a possibilidade de ter cometido um lapso no 

momento da fala com os colegas e a correção aberta para toda a turma possa ter atingido 

o autoconceito ou a autoimagem social que o aprendiz tem de si.  

Schümman (1999 apud DÖRNYEI, 2003) teorizou sobre a avaliação dos 

estímulos que os sujeitos fazem ao buscarem conhecimento. Segundo o autor, há cinco 

pontos que acometem o nosso sistema cerebral ao analisar os estímulos da nova 

informação: a agradabilidade, a novidade, a significância do objetivo, o potencial de 

ação que o sujeito tem e a imagem social que o sujeito faz de si mesmo. A avaliação dos 

                                                             
61 Para rever novamente a definição deste construto, reler a seção 2.4.1 do Capítulo Metodológico. 
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estímulos feita sob essas cinco dimensões forma uma “memória de valor”, afetando a 

emoção. 

Nessa perspectiva, acreditamos que os aprendizes conseguiram avaliar os 

estímulos presentes ao longo da tarefa usando todas as dimensões apontadas 

anteriormente. Todavia, como sinalizado por Schümman (1999 apud DÖRNYEI, 2003), 

a imagem social do aprendiz também está inserida nessa conjuntura e pode vir a 

contribuir para a motivação situacional. O desgaste desse componente durante a 

avaliação dos estímulos pode ter sido um aspecto que contribuiu para a decaída na 

motivação na fase pós-tarefa desta tarefa de Listagem. Em outras palavras, o aprendiz 

pode ter se sentido um pouco abalado pela percepção e correção pública do lapso que 

cometeu durante a tarefa (mesmo não tendo seu nome exposto pela professora), o que 

pode ter afetado a sua autoestima e motivação.    

A Tarefa 2 do tipo Listagem teve um padrão ascendente de motivação 

situacional ascendente. Ela iniciou com 3.83 na fase pré-tarefa, obteve um acréscimo de 

0.7 e foi finalizada com 5 pontos na escala motivacional na fase pós-tarefa.   

A tarefa designada aos aprendizes (ver nota de observação 8) foi a de, em 

grupos, criar uma lista com seis sugestões de um projeto temático para a prefeitura da 

cidade visando melhorar a comunidade em que eles vivem. O projeto poderia ser sobre 

a economia de água e energia, a preservação dos animais e a proteção de instalações 

públicas, como parques e bibliotecas. Cada grupo pôde escolher um dos temas e criar a 

lista como tarefa.  

Na fase pré-tarefa, a professora expôs – na LDI - uma atividade de associação 

entre símbolos universais, como placas de trânsito e outras localizadas nas ruas das 

cidades. O objetivo dessa atividade foi o de elicitar as estruturas da língua (verbos 

modais que expressassem proibição, possibilidade e sugestão) que poderiam ser 

utilizadas na fase da tarefa de forma indutiva. Já na fase pós-tarefa, ou seja, após a 

criação da lista, alguns aprendizes compartilharam sua produção de forma escrita na 

LDI e outros o fizeram oralmente. 

Ao lermos a nota de observação 8, especialmente na parte da transição da fase da 

tarefa para a pós-tarefa, percebemos que a ajuda da professora parece ter sido essencial 

para que a motivação situacional dos aprendizes nesta Tarefa 2 do tipo Listagem não 

caísse: 
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Excerto 39: A P sugere 5 minutos para eles escolherem e 
criarem a sua lista de sugestões. Os grupos são: (1) AP22, 

AP25 e AP26 e (2) AP27, AP28 e AP29. O primeiro grupo tem 

dificuldades de escolher um tema. Eles não parecem muito 
integrados e não trabalham como um time. A P se aproxima e 

dá umas sugestões do tipo de coisas que poderiam ajudá-los a 

criar a lista.  O grupo 2 não tem problemas em produzir a lista. 

Ambos os grupos não estão escrevendo frases completas e a P 
os encoraja a fazer isso, elicitando quais estruturas seriam 

importantes para eles utilizarem no seu projeto. Os APs 

decidem que devem usar os verbos modais. ES (fase da tarefa) 
(Nota de observação 8)  

 

Conforme mostra o excerto 39, um dos grupos estava com dificuldades em 

produzir a lista, enquanto que os componentes do outro tinham dificuldade de interagir 

e de trabalhar em grupo. O auxílio da professora pode ter reforçado o engajamento 

desses aprendizes a ponto de eles continuarem (ou passarem) a trabalhar 

colaborativamente e não se desengajarem da tarefa, produzindo as suas listas.     

Deci e Ryan (1985 apud DÖRNYEI, 2003) determinaram a distinção entre a 

motivação intrínseca e extrínseca. A primeira faz referência às forças de caráter interno 

relacionadas a um comportamento realizado com o intuito de experienciar prazer e 

satisfação, como o interesse em participar desta tarefa, ao passo que a última referencia 

as forças exteriores que interferem no comportamento do indivíduo para que este atinja 

uma finalidade, no caso, o papel de agente motivador assumido pela professora.  

Os dados do excerto 39 da Tarefa 2 de Listagem, como os trazidos em destaque 

em outras notas de observação de diferentes tarefas de aprendizagem, põem em 

evidência a figura da professora como fonte de motivação extrínseca, seja na tentativa 

de manter os aprendizes focados na tarefa, estimulando a participação deles; seja como 

fonte de ideias para que eles não achem a tarefa muito difícil de fazer e desistam dela; 

ou, ainda, provendo feedback informacional e elogios ao longo da condução da tarefa.  

Supomos que as ações - desempenhadas pela professora - de sugerir ideias e 

encorajar a participação dos aprendizes na fase da tarefa possam ter sido um dos fatores 

que contribuíram para que a motivação situacional deles mantivesse um padrão 

ascendente, apontando o valor máximo na escala motivacional (5 pontos).   
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3.2.5 Tarefas de aprendizagem do tipo Categorização, Ordenação, Classificação e 

Ranqueamento 

 

 

As tarefas selecionadas para serem descritas nesta seção - do tipo Categorização, 

Ordenação, Classificação e Ranqueamento - têm padrões de motivação situacional 

opostos (ver Gráfico 6), assim como as demais tarefas descritas nas seções anteriores. 

Foi neste tipo de tarefa que encontramos o menor IMT comparado a todos os outros 

tipos de tarefas que analisamos.  

Na Tarefa 1 houve um decréscimo inicial de 0.3 da fase pré-tarefa para a da 

tarefa e resultando em um final de 0.7 na motivação dos participantes ao longo da 

tarefa. Já na Tarefa 2, essa variação foi de 1.95, demonstrando uma ascendência 

considerável no nível de motivação dos aprendizes.    

 

 

 

 

GRÁFICO 6 – Variação na motivação situacional de tarefas de Categorização, Ordenação, 
Classificação e Ranqueamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A proposta da fase da tarefa na Tarefa 1 era a ordenação dos trechos de uma 

música pelo aprendizes. Cada aprendiz recebeu algumas tiras de papel correspondentes 

a diferentes partes da música. Ao ouvir o áudio, eles teriam que colocar cada tira no 

lugar certo. Para preparar os participantes para esta tarefa, a professora perguntou se 

eles gostavam da banda e, em seguida, mostrou o vídeo da música sem o som, pedindo 

que eles imaginassem do que tratava a letra da música.  
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A abordagem da professora para a fase pré-tarefa na Tarefa 1 de Categorização, 

Ordenação, Classificação e Ranqueamento, utilizando um trecho do videoclipe e 

fazendo perguntas sobre ele, possivelmente suscitou o interesse e expectativa dos alunos 

para ouvir a música com o propósito de ordenar a letra. O que pode ter ocorrido nesse 

momento é, como descreve Herculano-Houzel (2010), a avaliação - por um conjunto de 

estruturas no nosso cérebro - do que estava acontecendo no exato momento da fase pré-

tarefa e do que estava por vir na fase da tarefa. As informações foram captadas, gerando 

interesse e levando os aprendizes a uma emoção positiva.  

Não obstante a boa avaliação dos estímulos na fase pré-tarefa, houve uma 

diminuição de 0.3 na motivação situacional dos participantes na fase conseguinte: a da 

tarefa. O excerto 44 a seguir demonstra a transição de uma fase para a outra: 

   

Excerto 44: A P distribui os slips com partes da música para 
cada aluno (cada um, em média, recebeu 9 frases) e explicou 

que eles teriam que trabalhar colaborativamente para 

completar a atividade. ES (pré-tarefa) 
Os APs ouvem (através da LDI) e tentam organizar a 

letra da música, que parece muito desafiadora em geral. Eles 

parecem muito motivados, mas fazem caretas e riem tentando 

organizar as frases que possuem. Em alguns momentos, uns 
APs parecem perdidos e a P estimula que os outros os ajudem a 

organizar também.  Ao fim da música, eles conseguiram montar 

menos da metade da letra. A P pede que eles leiam e vejam se 
faz algum sentido. Eles acham confuso e pedem ansiosamente 

para ouvir novamente.(Nota de observação 9) 

 

O excerto 44 mostra que, na fase da tarefa, os aprendizes acharam a associação 

da letra da música e do áudio “desafiadora”, demonstrando por meio de linguagem 

corporal (caretas e risos) que a tarefa estava sendo, provavelmente, difícil de ser 

realizada, já que, em uma primeira tentativa, eles conseguiram organizar metade da letra 

e não alcançaram o outcome pretendido. A avaliação conduzida pelos aprendizes se 

prolonga na fase da tarefa e passa a considerar a dificuldade trazida por ela como 

impedimento para a motivação. Herculano-Houzel (2010) lembra que para manter o 

nível de motivação no processo de aprendizagem, a tarefa não pode ter um grau elevado 

de dificuldade, nem de facilidade.  
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Vejamos agora o excerto 46 que exemplifica como a dificuldade da tarefa pode 

ter tido um impacto negativo temporário nos aprendizes: 

 

Excerto 46: A P procura a letra da música na Internet para que 
eles chequem o trabalho. Eles checam e veem que fizeram um 

bom trabalho. Acharam a atividade muito desafiadora, mas 

pareceram satisfeitos em terminar com a ajuda dos outros. 

Comentaram que existem algumas palavras que eles 
desconheciam, mas ao serem perguntados sobre o que era a 

música novamente, conseguiram discutir satisfatoriamente 

sobre o estilo de vida californiano.   
Por fim, A P pede que eles avaliem a produção deles e a 

atividade. Eles disseram que gostaram muito da música e da 

atividade. ES (pós-tarefa) (Nota de observação 9) 

 

 

Embora a Tarefa 1 tenha sido considerada difícil pelos aprendizes, o excerto 46 

da nota de observação desta tarefa nos indica que a avaliação completa da tarefa de 

aprendizagem foi tida como positiva, justificando a baixa para 4 na escala situacional de 

1 a 5, podendo ainda ser considerado um nível significativo de motivação situacional 

dos aprendizes.  

Esses dados aludem às concepções da Teoria da Atribuição de Weiner (1992, 

apud DÖRNYEI, 2003) quando analisamos a motivação ao longo das fases da tarefa
62

. 

Essa teoria diz que nós atribuímos uma causalidade positiva ou negativa às experiências 

pelas quais passamos ao aprender algo, logo, se obtivemos êxito em uma experiência de 

aprendizagem, tendemos a querer realizar a mesma ação novamente. De forma 

contrária, atribuímos pouco valor à experiência que não se sucedeu de forma satisfatória 

e não queremos repeti-la.  

Dessa forma, ressaltamos a importância da interferência da professora durante a 

condução da tarefa (ver excerto 44). Ela, ao sentir que os aprendizes estavam 

começando a ficar desmotivados em razão da dificuldade da tarefa, interveio no 

momento certo (ainda na fase da tarefa), pedindo mais colaboração entre eles. Isso pode 

ter evitado, ao nosso ver, a possibilidade de uma atribuição totalmente negativa em 

                                                             
62 A teoria trata de consecutivas experiências de aprendizagem. Como este é um estudo transversal e não 

temos um parâmetro longitudinal de execução de tarefas consecutivas, fizemos a ponte com as fases de 

uma tarefa de aprendizagem.  
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relação a esta tarefa (conforme detalhado na nota de observação 9) e viabilizando uma 

avaliação ainda assim positiva por parte deles. 

Considerando o nível de motivação situacional ocasionado pela tarefa de 

aprendizagem, a Tarefa 2 do tipo Categorização, Ordenação, Classificação e 

Ranqueamento mostra-se diferente da anterior, já que houve uma ascendência de 3.05 

no início para o nível 5 de motivação situacional ao fim da tarefa.  

A Tarefa 2 foi uma atividade de compreensão oral, cujo tema exigiu a tarefa de 

categorização dentre os tipos de esportes listados por parte dos aprendizes. Na fase pré-

tarefa, a professora pede que os aprendizes leiam umas perguntas sobre os personagens 

que fariam parte do áudio e toca uma vez a passagem. Já na fase da tarefa, o áudio 

consistia em uma entrevista entre uma apresentadora de talk show e uma celebridade do 

mundo dos esportes desconhecida. Nada foi dito sobre qual esporte essa celebridade 

fictícia praticava, mas pistas foram sendo dadas ao longo da conversa de que se tratava 

de um esporte coletivo. A partir disso, os aprendizes foram encorajados a extrair mais 

detalhes da conversa e a exemplificar e refletir sobre quais esportes tinham um caráter 

coletivo e individual. Na fase pós-tarefa, algumas perguntas sobre a temática “esportes” 

foram direcionadas aos aprendizes, que em pequenos grupos, discutiram e expuseram 

suas opiniões.  

Podemos considerar que a motivação situacional dos aprendizes na fase pré-

tarefa foi mediana (3.05) possivelmente pelo fato de os aprendizes julgarem desafiadora 

a tarefa de ouvir a entrevista uma única vez e ter que inferir quais seriam os personagens 

no áudio: 

  

Excerto 48: A P abre o Powerpoint, usando a caneta da LDI e 

explica o que é risk-taking. A P diz que eles ouvirão uma 
conversa e responderão as perguntas “Who are the speakers?” 

e “Where are they?” Ela aguarda enquanto os APs 

rapidamente preenchem a ES (pré-tarefa). (Nota de observação 
10) 

 

A maior variabilidade na Tarefa 2 de Categorização, Ordenação, Classificação e 

Ranqueamento ocorreu na passagem da fase da tarefa para a pós-tarefa. Ao analisarmos 
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a nota de observação 10, podemos especular sobre a razão que ocasionou essa variação. 

Observemos o excerto 50: 

 

Excerto 50: A P toca mais uma vez. Os APs estão 
concentrados. Alguns tomam notas sobre o que ouvem. Ela 

pergunta se foi difícil e pede que os APs chequem suas 

respostas. 2 alunos parecem não ter entendido algumas das 

perguntas. Ela discute novamente as perguntas com eles e 
elicita as respostas antes de mostrá-las na lousa. AP23 comenta 

que o da LDI está bem diferente da sua própria resposta e ri, 

tomando nota das respostas. (Nota de observação 10) 

 

O referido excerto mostra indícios de que apenas dois aprendizes pareciam não 

ter compreendido algumas das perguntas que questionavam sobre o áudio. Isso, porém, 

parece não ter influenciado a motivação situacional na fase da tarefa, já que ela subiu 

0.55. O mesmo excerto também descreve o comentário de um aprendiz (P23) que se 

tornou consciente das lacunas que existiam entre a sua resposta e as propostas 

fornecidas pela professora, demonstrando que mesmo não tendo atingido a expectativa 

de resposta em uma primeira tentativa, ele foi capaz de tomar consciência do que seria a 

resposta esperada e, mesmo assim, não se mostrar - aparentemente – desmotivado.  

A fase pós-tarefa sinaliza que a tarefa impactou positivamente na motivação 

situacional dos aprendizes, visto que o nível máximo dessa medida de motivação (5) foi 

atingido. Inferimos que isso pode ter acontecido porque a fase pós-tarefa exigiu menos 

esforço cognitivo dos aprendizes (excerto 51): 

 

Excerto 51: A P mostra o último slide com umas perguntas 

para discussão: What’s your favorite sport? How often do you 
play it? When was the last time you played it? Do you prefer 

team sports or individual sports? Why? Do you think sports are 

important? Eles têm os 2 minutos finais da aula para discuti-las 
em grupos. Os APs parecem bem entusiasmados respondendo 

as perguntas. A P pede que os alunos rapidamente reportem 

suas respostas para o grupo inteiro. ES (pós-tarefa) (Nota de 

observação 10) 
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Essa menor demanda cognitiva na fase pós-tarefa é visível já que eles foram, 

primeiramente, expostos a uma atividade de compreensão oral nas fases pré-tarefa e da 

tarefa, as quais alguns dos participantes não conseguiram compreender sozinhos, e 

passaram a perguntas abertas e personalizadas para serem discutidas em pequenos 

grupos. Holthouse (1995 apud ROBINSON, 2001) sugere que as tarefas fechadas 

implicam uma maior dificuldade por parte dos aprendizes do que as tarefas abertas, 

especialmente no que concerne a variáveis afetivas como ansiedade e motivação. 

Por meio da nota de observação 10, observamos que a fase da tarefa com a 

implementação do áudio exigia que os aprendizes abstraíssem as respostas – fechadas – 

do que havia sido dito durante a entrevista, representando uma maior atenção e ainda 

proficiência de compreensão oral desses aprendizes. Já a fase pós-tarefa não exigiu 

respostas fechadas, configurando uma menor demanda cognitiva para o aprendiz e, 

possivelmente, um nível maior de motivação, corroborando as concepções de Holthouse 

(1995 apud ROBINSON, 2001) sobre esse caráter da tarefa de aprendizagem.  

Tendo analisado o aspecto situacional da motivação nos cinco tipos de tarefas 

mediados pela LDI realizadas durante a condução deste estudo, entendemos que a 

análise e a discussão dos dados trazidos aqui possam trazer algumas implicações 

pedagógicas para professores de L2. 

 Em relação às fases de implementação das tarefas, descrevemos o quanto a fase 

pré-tarefa é importante para que os aprendizes desempenhem a tarefa com mais 

autoconfiança e se engajem mais na fase da tarefa a fim de alcançar o outcome e atribuir 

um valor positivo para a tarefa de aprendizagem ao fim do processo. Destacamos 

também o suporte provido pela LDI ao longo de algumas fases das tarefas, podendo 

auxiliar tanto o professor, quanto os alunos com seus recursos e potencialidades de 

interatividade. Relembrando a Tarefa 1 do tipo Projeto Criativo, vimos que os recursos 

oferecidos na LDI não propiciaram a interatividade e o engajamento dos aprendizes que 

julgaram a insignificância do objetivo da tarefa.  

Entretanto, não podemos deixar de enfatizar o apoio do professor em todas as 

fases da tarefa (e citado em vários momentos nas notas de observação), monitorando e 

observando o momento certo para intervir para que a motivação situacional dos 

aprendizes não baixasse e eles sinalizassem que a tarefa os afetou positivamente. 

 Evidenciamos, por meio das Tarefas 2, a importância do efeito positivo na fase 

pós-tarefa – amostra do sucesso ou não da tarefa – que está relacionado com a ativação 
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do sistema de recompensa do nosso cérebro (HERCULANO-HOUZEL, 2010). Se 

desempenharmos uma tarefa com satisfação da primeira vez que a realizarmos, 

provavelmente anteciparemos a mesma sensação que sentimos antes ao conduzi-la 

novamente, liberando dopamina – substância responsável pela sensação de bem-estar, 

prazer, satisfação e, ainda, potencialização das sinapses. Em outras palavras, 

propiciando a aprendizagem da L2 através da consolidação de memórias.   

Dessa forma, os nossos dados nos levam a inferir que o padrão ascendente de 

motivação configura-se como ideal, indicando, por consequência, que a tarefa de 

aprendizagem teve algum efeito positivo na motivação situacional dos aprendizes no 

momento de sua implementação e pode ter contribuído para o desenvolvimento de 

habilidades metacognitivas (SKEHAN, 1996).  

Entendemos que os dados que foram gerados nas observações de aulas não são 

condizentes com o modelo de ciclo de tarefa proposto por Willis (1996), que culmina 

em uma fase pós-tarefa, como denominamos, em que há um foco propriamente 

linguístico de análise e prática da L2. As tarefas de aprendizagem mediadas pela LDI 

que aqui trouxemos não ilustram perfeitamente o modelo da autora e acabam no 

momento de relato da fase da tarefa, onde os aprendizes já passam a atribuir um valor 

para a tarefa desempenhada. 

Portanto, diante dos tipos de tarefas de aprendizagem que analisamos e da forma 

com que cada tarefa influenciou direta ou indiretamente a motivação situacional dos 

participantes deste estudo, concluímos que esses dados vêm a corroborar a ideia de 

Julkünen (2001) de que cada tarefa, com suas peculiaridades, desafios e cobranças, 

motiva os indivíduos de formas diferentes. Isso desconstrói a possível ideia de que o 

tipo de tarefa é determinante na questão da motivação situacional, já que atestamos que 

a motivação situacional intertarefa (do mesmo tipo) sofre influências da motivação 

intratarefa (ao longo das três fases).  

É importante, sobretudo, que nós professores de L2 mantenhamos em mente que 

os aprendizes possuem diferentes aptidões e se motivam de formas diferentes a cada 

tipo de tarefa, logo variáveis afetivas e de habilidade (motivação e aptidão, por 

exemplo) exercem uma influência direta na dificuldade (ROBINSON, 2001) que a 

tarefa de aprendizagem da L2 traz ao indivíduo e deve passar a ser mais um ponto a ser 

levado em consideração pelo professor.   
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Na próxima seção deste capítulo respondemos a nossa última questão de 

pesquisa com o intuito de conhecer as concepções dos participantes a respeito das 

tarefas de aprendizagem mediadas pela LDI. 

 

 

3.3 A MOTIVAÇÃO DO APRENDIZ E SUA PERCEPÇÃO SOBRE A TAREFA DE 

APRENDIZAGEM MEDIADA PELA LDI 

 

 

Para que pudéssemos conhecer as percepções dos aprendizes acerca das tarefas 

de aprendizagem mediadas pela LDI - objetivo da nossa quarta e última pergunta de 

pesquisa -, propusemos um questionário final descrevendo brevemente o que ocorreu 

em cada tarefa de aprendizagem implementada nas aulas
63

. Havia ainda nesse 

questionário um espaço para que eles expressassem suas opiniões sobre o que ocorreu 

em cada momento, gerando dados qualitativos para a nossa discussão.  

Esses dados qualitativos foram reunidos e as palavras mais significativas citadas 

pelos participantes geraram o Wordle, uma nuvem de palavras que serve como 

panorama das percepções dos aprendizes sobre todos os tipos de tarefas trabalhadas 

conforme mostra a Figura 11 a seguir. 

 

                                                             
63 Reunimos as opiniões dadas pelos aprendizes acerca das 20 tarefas observadas. 
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FIGURA 11: Wordle com as percepções gerais dos aprendizes sobre as tarefas de 

aprendizagem mediadas pela LDI 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observamos através desse panorama que as opiniões dos participantes giram em 

torno de aspectos positivos e negativos das tarefas de aprendizagem e do uso da LDI nas 

aulas. Eles ainda introduzem palavras que caracterizam as tarefas mediadas pela LDI 

que podem servir como pistas para a motivação situacional deles, como comentamos 

adiante ainda nesta seção.  

As opiniões dos participantes em relação às tarefas de aprendizagem mediadas 

pela LDI neste estudo são majoritariamente positivas e evidenciadas na Figura 11 por 

palavras com o maior tamanho de fonte, como: “legal”, “importante”, “interessante”, 

“gostei”. Notamos ainda na Figura 11 que algumas das palavras em destaque remetem a 

aspectos das aulas. A palavra “assunto” nos leva a especular que o tópico tratado nas 

tarefas agradou os aprendizes, como mostramos em algumas das tarefas na seção 4.2. 
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As palavras grupo e turma indicam uma relação positiva de interação nas aulas durante 

as tarefas. Outras palavras como aprendizado, divertido, difícil, lousa digital e facilitou, 

nos leva a hipotetizar que a lousa digital ao mediar o aprendizado da língua pode ter 

potencializado o aprendizado. 

Observemos agora o Quadro 12 com as ideias mais significativas remetendo aos 

tipos de tarefas de aprendizagem mediadas pela LDI: 

 

QUADRO 12 - Palavras e expressões mais significativas por tipo de tarefa utilizadas 

pelos participantes 

Resolução de 

problemas 

Ordenação, 

Categorização, 

Classificação e 

Ranqueamento 

Listagem Socialização de 

informações 

pessoais 

Projetos 

criativos 

 

Assunto útil (+) 

Facilitou o 

aprendizado (+) 

Aprendemos (+) 

Gostei (+) 

Difícil (-) 

Legal (+) 

Não gostei (-) 

 

 

Chato (-) 

Lento (-) 

Não tão legal (-) 

Interessante (+) 

Legal (+) 

Tema agradável 

(+) 

Interação (+) 

Lousa digital 

Bem-vinda (+) 

Dinâmica (+) 

Bacana (+) 

Embaraçoso (-) 

Razoável (-) 

Não gostei (-) 

Construtivo (+) 

Lousa não 

necessária (/) 

Motivadora (+) 

Complicada (-) 

Atividade 

diferente (+) 

 

 

Gostei (+) 

Interessante (+) 

Ótimo vídeo (+) 

Legal (+) 

Descobrir (+) 

 

 

 

Mais ou menos (/) 

Boa (+) 

Gostei da lousa 

digital e do tema 

(+) 

Não gostei muito 

(-) 

Aprendi (+) 

 

 

 

Gostei muito (+) 

Tarefa divertida 

(+) 

Vídeo divertido 

(+) 

Gostei (+) 

Criação (+) 

Interessante (+) 

Tarefa muito 

produtiva (+) 

Bacana (+) 

Criatividade (+) 

Importante (+) 

Trabalhosa (-) 

Boa (+) 

Tema não agradou 

(-) 

Legal (+) 

 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O Quadro 12 expõe as reações dos aprendizes por tipo de tarefa. As ideias 

receberam uma indicação (+) por representar uma reação positiva, (-) por uma reação 

negativa e (/) quando a ideia transmitida é neutra. De forma análoga ao que mostra a 
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Figura 11, as reações são, em grande parte, positivas. Encontramos, ainda, nas opiniões 

dos aprendizes palavras denotando reações negativas, como “não gostei”, “chato”, 

“lento”, “embaraçoso”, “razoável”, “tema não agradou”, “trabalhosa”, dentre outras. 

Essas ideias nos servem como pistas para indicar o porquê de, nas palavras deles, 

algumas tarefas de aprendizagem não os terem motivado tanto quanto outras. É 

interessante apontar que em um dos comentários considerados neutros, o aprendiz (ver 

opinião 24, Apêndice M) não viu necessidade no uso da LDI para a tarefa de 

aprendizagem, pois a mesma parte da tarefa estava no livro.    

 É importante notarmos ainda que ao lermos as opiniões dos aprendizes sobre 

todos os tipos de tarefas mediados pela LDI (Apêndice M), encontramos indícios de 

efeitos do seu uso no ensino e aprendizagem no contexto escolar estudado. Gibson 

(2001), como mencionado no capítulo de Fundamentação Teórica, descreveu três 

estágios pelos quais a inserção das TICS passa nas escolas: o de infusão, o de 

integração e o de transformação. Neste contexto em que conduzimos o presente estudo, 

os aprendizes já parecem estar integrados ao uso da LDI em sala, conforme podemos 

constatar nos depoimentos a seguir: 

 

 
Opinião 3: Com o recurso da lousa facilitou muito o 

aprendizado nessa atividade. (AP26, tarefa de resolução de 

problemas) 
Opinião 14: A tarefa foi legal, pois envolveu música e um tema 

agradável (super heróis). A lousa digital foi bem vinda. (AP7, 

tarefa de Ordenação, Categorização, Classificação e 
Ranqueamento) 

Opinião 22: Esse assunto não foi tão legal, mas o uso da lousa 

tornou-o mais interessante. (AP5, tarefa de Ordenação, 

Categorização, Classificação e Ranqueamento) 
Opinião 33: O uso da lousa digital tornou o conteúdo mais 

interessante, pois a gente pôde ver alguns desses objetos e 

expor o nome das nossas criações.  (AP5, tarefa de Listagem) 

 

Nas opiniões 3, 14, 22 e 33, vemos que os participantes já atribuem à LDI 

alguma participação e utilidade em sua aprendizagem, por “facilitar” e contribuir para 

maximizar a implementação da tarefa de aprendizagem, tornando-a mais “interessante” 

e “agradável”. Gibson (2001) diz que é nesse estágio de integração que a LDI passa a 

ser incorporada às práticas já desenvolvidas pelos professores e aprendizes a fim de 

trazer mais eficiência para o processo de ensino e aprendizagem da L2.  
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Notamos, ainda, que esses aprendizes, possivelmente por já estarem se 

integrando ao uso da ferramenta, não demonstraram opiniões exaltando ao máximo a 

presença da LDI nas aulas. Na verdade, ao compararmos o número de opiniões sobre as 

tarefas de aprendizagem (ver Apêndice M), vemos que apenas nove em 60 delas citam a 

LDI, indicando que esses participantes já não são atingidos pelo fator Wow trazido pela 

infusão da LDI nas aulas. Como vimos anteriormente, o fator Wow é compreendido por 

Orr (2008) como a excitação inicial que acomete os aprendizes no momento em que eles 

conhecem uma nova tecnologia, neste caso específico, a LDI. 

Observamos, porém, que a exemplo da Tarefa 1 do tipo Projeto Criativo descrita 

na seção 3.2.3 deste estudo, é possível que haja aspectos concernentes ao uso da LDI no 

contexto observado que não estejam propriamente no estágio de integração (GIBSON, 

2001), tendo em vista que os recursos usados na tarefa foram bastante simplórios e 

pouco interativos.  

Encontramos, também, por meio das opiniões dos aprendizes, indícios dos 

benefícios da interatividade em tarefas mediadas pela LDI para a aprendizagem e 

motivação dos participantes: 

  

Opinião 5: Eu gostei da tarefa, pois foi possível trabalhar 
coesão de um modo mais interativo. (AP21, tarefa de Resolução 

de problemas) 

Opinião 23: É importante porque tornou a aula mais dinâmica. 
(AP6, tarefa de Ordenação, Categorização, Classificação e 

Ranqueamento) 

Opinião 30: Por ter sido uma maneira de interagir o assunto 
da aula com vídeos e a turma. Eu gostei! (AP4, tarefa de 

Listagem)  

Opinião 52: Foi interessante, pois podemos compartilhar as 

ideias de todos os grupos na lousa digital. (AP4, tarefa de 
Projeto Criativo) 

 

 

 As opiniões 5, 23, 30 e 52 carregam ideias de dinamicidade, interação e 

interatividade
64

, tanto entre os participantes, professores e participantes, LDI e os 

conteúdos trabalhados. Semelhantemente a Gibson (2001), Miller et al (2005) 

especificaram três estágios de desenvolvimento
65

 enfrentados por professores que, ao 

                                                             
64

 Thompson (1998 apud SOARES, 2013) distingue os termos “interatividade” e “interação”. Segundo 

ele, o primeiro refere-se a uma forma de interação entre pessoas e tecnologias digitais, enquanto que o 

segundo é interpessoal. 
65 Para relembrar do que trata cada estágio, reler a seção 1.3.3 no capítulo teórico desta dissertação.  



110 

 

usar a LDI em suas aulas, acabam transpondo para o seu fazer pedagógico. Os trechos 

“interativo” (opinião 5), “interagir o assunto com os vídeos e a turma” (opinião 30) e 

“compartilhar as ideias de todos os grupos na lousa digital” (opinião 52) sinalizam que, 

naquele contexto, a prática conduzida pode estar no Estágio Interativo (MILLER et al, 

2005), visto que a LDI serve como um meio para potencializar as discussões, tornando-

as mais interativas - por permitir a utilização de recursos -, fomentando a aprendizagem 

da L2. Além disso, segundo Bryant e Hunton (2000 apud BEELAND JR., 2002), isso é 

possibilitado pelo fato de a LDI ser uma ferramenta de transmissão de informações 

síncrona, que em tempo real, oportuniza a participação do aprendiz, consequentemente 

elevando seu engajamento e enriquecendo o ambiente de aprendizagem.  

 Os dados gerados pelo questionário final aplicado com os aprendizes, 

evidenciados no Wordle 1 e no Apêndice M, nos levam a contestar a visão do senso 

comum de que o uso da tecnologia como mediadora da aprendizagem de L2 seria a 

solução para as adversidades no aprendizado. No caso da ferramenta LDI, à qual 

direcionamos o nosso olhar neste estudo, isso é claramente reforçado pelo fato de que 

um mesmo tipo de tarefa mediado pela lousa pode suscitar diferentes efeitos 

motivacionais e opiniões nos aprendizes, como já concordamos na seção 3.2 ao 

tratarmos do aspecto situacional da motivação em diferentes tipos de tarefas de 

aprendizagem.   

 Podemos concluir, portanto, que o impacto motivacional da LDI nos 

participantes deste estudo parece ter sido de pequena proporção, tendo em vista que 

mesmo entre tarefas de aprendizagem do mesmo tipo, a LDI parece ter exercido uma 

pequena parcela de contribuição, pois tanto encontramos indícios de motivação 

situacional advinda do uso da ferramenta, como de desmotivação (por tornar a tarefa 

mais trabalhosa ou ser desnecessária, na opinião dos participantes). Ademais, reiteramos 

o fato de que a LDI foi pouco mencionada ao conhecermos as percepções dos 

indivíduos sobre as tarefas mediadas por essa ferramenta, reforçando ainda mais o papel 

secundário da LDI na motivação situacional nos participantes.  

 Em sequência trazemos as Considerações Finais. Na tentativa de responder as 

perguntas de pesquisa, fazemos apontamentos sobre os principais achados deste estudo 

e tratamos das limitações referentes a ele. Refletimos, ainda, sobre as implicações 

pedagógicas trazidas pelas reflexões acerca da mediação da LDI nas tarefas de 
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aprendizagem de inglês e os seus efeitos motivacionais e, por fim, sugerimos possíveis 

rumos para novas investigações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos que a motivação para aprender uma L2 é um construto 

demasiadamente complexo e multifacetado, logo procuramos analisar, nesta dissertação, 

uma das inúmeras variáveis que contribuem para que ela aconteça de forma plena: a 

motivação ocasionada pela tarefa de aprendizagem mediada pelo componente digital 

LDI.  

Dessa forma, este estudo transversal de métodos mistos se propôs a compreender 

de que forma a motivação situacional dos 29 aprendizes de inglês como L2 era 

impactada ao serem expostos a tarefas de aprendizagem de diferentes tipos mediadas 

pela LDI.  

Direcionamos a nossa discussão através de quatro questões de pesquisa atreladas 

a fim de analisar: (1) como a motivação, vista como traço da personalidade do aprendiz, 

se relaciona ao seu desempenho de aprendizagem da L2, (2) de que maneira o tipo de 

tarefa de aprendizagem mediada pela LDI impacta na motivação do aprendiz, (3) de que 

forma a motivação varia ao longo da tarefa de aprendizagem mediada pela LDI e (4) 

qual a relação entre a motivação proveniente da tarefa de aprendizagem mediada pela 

LDI e a percepção do aprendiz sobre a tarefa. 

Para tanto, buscamos fundamentação em algumas teorias que versam sobre: 

motivação e aprendizagem e, mais particularmente, sobre a aprendizagem de L2 

(DÖRNYEI, 2000; 2002; DÖRNYEI e OTTÓ, 1998); a Aprendizagem Baseada em 

Tarefas (WILLIS, 1996; SKEHAN, 1996) e em estudos sobre o uso das TICs como 

mediadoras da aprendizagem de L2, especialmente no que concerne à LDI (OLIVEIRA, 

2012; MERCER et al, 2010; MILLER et al, 2005).  

Os achados referentes à nossa primeira pergunta de pesquisa nos mostram que a 

relação entre o bom desempenho acadêmico de um aprendiz e a motivação para 

aprender L2 não é tão próxima quanto o senso comum das pessoas e alguns professores 

pensavam ser. Em discrepância com as ideias de Gardner e Lambert (1959), percebemos 

que, embora um indivíduo mostre-se ou sinta-se motivado para estudar uma L2 como o 

inglês, por exemplo, ele não necessariamente terá boas notas. O contrário também pode 
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vir a acontecer: um aprendiz que não é motivado pode, por questões de aptidão 

linguística, entre outras, alcançar resultados bastante satisfatórios de aprendizagem da 

L2. 

Concordamos que a motivação é altamente dinâmica, temporal e passível de 

influências de várias sortes, sendo, pois, multifacetada e complexa a ponto de possuir 

um componente situacional que a afeta em diferentes momentos. Sendo assim, 

lançamos nosso olhar para descobrir, pela segunda e terceira perguntas de pesquisa, qual 

o impacto do tipo de tarefa mediada pela LDI na aprendizagem dos 29 participantes e 

também de que forma a motivação desses aprendizes variava ao longo das mesmas 

tarefas.  

Constatamos que, ainda que os diferentes tipos de tarefas de aprendizagem que 

investigamos tenham suscitado valores díspares de Índice de Motivação da Tarefa 

(IMT) apontando, superficialmente, que um tipo foi - neste estudo - mais motivador que 

outro, as tarefas representaram diferentes níveis de motivação situacional. Em outras 

palavras, tarefas de aprendizagem do mesmo tipo obtiveram padrões diferentes de 

motivação, já que umas tiveram um padrão ascendente, outras um padrão descendente 

ou, ainda, tiveram uma maior variabilidade na fase da tarefa, apontando que diferentes 

tarefas motivam de diferentes formas os aprendizes.  

Os dados das notas de observação evidenciaram que a motivação situacional dos 

aprendizes pode ter sido impactada – direta ou indiretamente - por influências diversas 

provenientes das professoras, da situação de aprendizagem a qual foram submetidos, da 

dificuldade da tarefa, dos recursos audiovisuais expostos por meio da LDI, dos colegas 

de turma, dos objetivos propostos pela tarefa de aprendizagem, dentre uma gama de 

outras influências.  

Em relação à quarta (e última) pergunta de pesquisa, acentuamos que a LDI é 

uma ferramenta cujas potencialidades podem propiciar engajamento, interatividade e 

motivação por parte dos indivíduos. Por outro lado, os nossos dados mostram que as 

percepções dos aprendizes sobre as tarefas mediadas pela LDI não são sempre positivas, 

já que constatamos que elas não motivam os aprendizes da mesma forma, levando-nos a 

questionar a visão de que a LDI por si só irá motivar os sujeitos e fomentar a sua 

aprendizagem da L2.  
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A implicação maior que esses resultados podem trazer a nós professores reside 

no fato de que não devemos conceber a motivação dos aprendizes sempre como algo 

inerte, estático e permanente. Mesmo os alunos que concebemos como genuinamente 

motivados – tratando o aspecto da motivação como traço de sua personalidade - 

certamente enfrentarão momentos de oscilação em sua motivação situacional devido às 

condições contextuais (sua relação com o professor, com os colegas, com as tarefas e os 

recursos utilizados na sua implementação – LDI -, com a sua aprendizagem em geral), 

físicas, sociais e/ou psicológicas. Da mesma forma, aqueles aprendizes que julgamos 

desmotivados podem nos surpreender, reagindo positivamente a diferentes tarefas de 

aprendizagem. 

Ainda sobre a questão da variabilidade nos níveis de motivação situacional, 

nosso trabalho propõe algumas reflexões indiretas, como, por exemplo, a importância 

do professor conhecer as demandas cognitivas trazidas pelas fases da tarefa que 

implicam um planejamento particularizado, adequando os objetivos da tarefa às 

necessidades que os aprendizes demonstram ter com a L2, especialmente no que 

concerne a sua autoconfiança linguística e as demandas cognitivas das fases pré-tarefa e 

tarefa a fim de alcançar um padrão ascendente de motivação. Com base nesse 

conhecimento, o professor poderá trabalhar diariamente no gerenciamento de possíveis 

problemas que possam levar o aprendiz a não se empenhar com afinco para a tarefa e a 

consequente desmotivação situacional, utilizando, por exemplo, a LDI como mediadora 

e suporte para poder evitar essas adversidades.  

Apesar dos resultados apontados, este estudo não poderia deixar de apresentar 

algumas limitações. Uma delas é em relação à heterogeneidade relativa à idade dos 

participantes. Por questões de indisponibilidade da pesquisadora e das professoras, não 

foi possível trabalhar com uma amostra mais homogênea em termos de idade para que 

pudéssemos associar a sua motivação situacional a essa variável independente. Outra 

limitação é relativa ao pequeno número de tarefas observadas dos tipos Listagem, 

Resolução de Problemas e Projetos Criativos que não nos permitiu visualizar mais 

concretamente a flutuação da motivação situacional nesses tipos. Uma terceira limitação 

seria a Escala Situacional Likert de três pontos que utilizamos na fase da tarefa na coleta 

de dados. Acreditamos que poderíamos visualizar de forma mais clara e evidente a 
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flutuação da motivação situacional através dos gráficos se a escala possuísse 

harmoniosamente os mesmos cinco pontos das demais fases.  

Para pesquisas futuras, sugerimos o trabalho com variáveis linguísticas e sua 

relação com as variáveis motivacionais como, por exemplo, o desenvolvimento da 

fluência, da complexidade, da acurácia e motivação em um tipo específico de tarefa de 

aprendizagem da ABT. Propomos ainda um estudo longitudinal para analisar - em outro 

contexto escolar - como a motivação dos aprendizes é impactada por tarefas de 

aprendizagem em que a LDI é utilizada todos os dias e a todo momento para 

observarmos se a motivação terá mais ou menos variabilidade ao longo do curso do que 

as que analisamos neste estudo transversal. Indicamos ainda, como sugestão para novas 

pesquisas, a investigação da motivação do professor de L2 para conhecermos o impacto 

dela na motivação de seus respectivos aprendizes.   

Esperamos ter contribuído para a expansão do escopo que trata de motivação 

ocasionada pela tarefa de aprendizagem, mais especificamente, sobre as mediadas por 

tecnologias (neste caso a LDI), já que os estudos no campo da Linguística Aplicada a 

este respeito são ainda escassos e anseiam por estudos empíricos (DÖRNYEI, 2000) 

como o que descrevemos aqui. Desejamos ter contribuído, ainda, para o 

desenvolvimento de professores e futuros professores de L2 que se interessam ou 

mesmo já utilizam a LDI em suas aulas, proporcionando-lhes o entendimento teórico-

prático relacionado à base motivacional das tarefas de aprendizagem mediadas pela 

ferramenta LDI. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) aluno (a), 

 A pesquisa em andamento é sobre a utilização da Lousa Digital Interativa em salas de 

aula de língua inglesa e está sendo desenvolvida por Samara Freitas Oliveira, mestranda em 

Linguística Aplicada do Programa de Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e componente da linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem de línguas 

estrangeiras. O estudo está sendo orientado pela Profª Dra. Janaína Weissheimer e tem como 

objetivo compreender a motivação situacional das tarefas de aprendizagem mediadas pela Lousa 

Digital Interativa em aulas de inglês como L2. 

Solicitamos a sua colaboração para a coleta de dados, que se dará por meio de 

observações de aulas, preenchimento de escalas motivacionais e de um questionário inicial e um 

ao fim da coleta. Solicitamos ainda a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo 

em eventos/congressos da área de Linguística Aplicada e publicar em revista científica. 

Ressaltamos que sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as 

informações que permitam identificá-lo (a).  

Escalerecemos que a sua participação neste estudo é voluntária e, portanto, você não é 

obrigado (a) a participar. Caso opte por não colaborar com a pesquisa ou resolva desistir, tem a 

absoluta liberdade de fazê-lo. A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e cedo o meu 

consentimento para participar da pesquisa, permitindo a publicação dos resultados.  

 

 

__________________________________________________ 

 

Contato da pesquisadora Samara Freitas Oliveira: 

Email: olivesamara@gmail.com 

 

Assinatura do participante da pesquisa 
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APÊNDICE B – Adaptação do instrumento AMTB de Gardner (2004) utilizada  

 
Instruções: Este questionário tem como objetivo indicar o perfil de sua motivação em relação à 

aprendizagem da língua inglesa. Para tanto, circule o número que melhor expressa sua opinião. 

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalment

e 

1. Acho a aula mais atrativa com o 
uso de tecnologias. 

1 2 3 4 5 

2. Sinto um grande interesse em 

aprender a língua inglesa. 
1 2 3 4 5 

3. Acho que os materiais que 
utilizamos nas aulas são 
interessantes e de boa qualidade. 

1 2 3 4 5 

4. Gosto de ver filmes e séries, 
ouvir músicas, jogar video games, 

ler revistas, artigos e livros em 
inglês. 

1 2 3 4 5 

5. Tenho um bom relacionamento 
com meus colegas e professor(a). 

1 2 3 4 5 

6. Presto atenção ao feedback que 

o (a) professor (a) me dá quando 
uso a língua. 

1 2 3 4 5 

7. Fico ansioso (a) ao ser 
questionado em sala. 

1 2 3 4 5 

8. Sinto-me muito motivado (a) por 

frequentar aulas de inglês. 
1 2 3 4 5 

9. Não tenho problemas em pedir 
ajuda aos meus colegas de turma e 
professor (a). 

1 2 3 4 5 

10. Identifico-me com outras 
culturas de língua inglesa. 

 
1 2 3 4 5 

11. Estudo inglês porque gosto da 
língua. 

1 2 3 4 5 

12. Meu / minha professor (a) 
estimula a cooperação/colaboração 

em sala. 
1 2 3 4 5 

13. Sinto-me capaz de aprender a 
língua. 

1 2 3 4 5 

14. Gosto de diferentes tipos de 
tarefas. 

1 2 3 4 5 

15. Minha turma é amigável. 1 2 3 4 5 
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16. Gosto quando o (a) professor (a) 
varia as tarefas. 

1 2 3 4 5 

17. Tento usar a língua fora de sala. 1 2 3 4 5 

18. Esforço-me o bastante para 
aprender. 

1 2 3 4 5 

19. Aprender a língua é um objetivo 
importante na minha vida. 

1 2 3 4 5 

20. Faço o possível para aprimorar 
meu inglês. 

1 2 3 4 5 

21. Tenho muita vontade de ser 
fluente em inglês. 

1 2 3 4 5 

22. Gosto de trabalhar em grupo. 1 2 3 4 5 

23. Minha motivação para aprender 
a comunicar-me em inglês é grande. 

1 2 3 4 5 

24. Gosto de tarefas que me 
desafiam. 

1 2 3 4 5 

25. Preocupo-me se estou falando 
corretamente na sala de aula. 

1 2 3 4 5 

26. Gosto de me comunicar com 

outras pessoas. 
1 2 3 4 5 

27. Meus pais/amigos/familiares me 
incentivam a aprender a língua. 

1 2 3 4 5 

28. Não tenho oportunidade de 
utilizar o que aprendo em sala em 

outros momentos. 
1 2 3 4 5 

29. Sinto que o processo de 
aprendizagem de inglês é prazeroso. 

1 2 3 4 5 

30. Gosto quando o (a) professor (a) 
traz tarefas diferentes. 

1 2 3 4 5 

31. Geralmente sou motivado (a) 
para aprender coisas novas. 

1 2 3 4 5 

32. Sinto-me confiante em sala. 1 2 3 4 5 

33. O/A professor (a) me incentiva a 
estudar mais inglês. 

1 2 3 4 5 

34. Quando não entendo algo, 
persisto até entender. 

1 2 3 4 5 

35. Quando eu terminar o curso, 
continuarei a estudar sozinho(a). 

1 2 3 4 5 

36. Prefiro tarefas em que interajo 
com o grupo. 

1 2 3 4 5 

37. Sinto vergonha de falar em sala. 1 2 3 4 5 

38. Estou sempre pronto (a) para 1 2 3 4 5 
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iniciar uma conversa em inglês. 

39. Gosto quando o (a) professor (a) 
usa a lousa digital. 

1 2 3 4 5 

40. Desisto de comunicar minhas 
ideias quando não sei falar algo em 
inglês. 

1 2 3 4 5 

41. Sempre faço as tarefas do curso 
com vontade. 

1 2 3 4 5 

42. Estudo inglês por razões como: 
trabalho, estudo, viagem etc. 

1 2 3 4 5 

 
Muito obrigada pela sua participação! 
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APÊNDICE C – Modelo das Escalas Situacionais usadas durante a implementação das 

tarefas 

 

 
Instruções: Você irá responder as três seções seguintes assim que houver a indicação da pesquisadora. 

 

 

Seção 1: Pré-tarefa 

 

        Assinale a opção que melhor representa sua opinião antes do início da tarefa:            

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Estou motivado (a) para 

participar desta próxima tarefa. 

1 2 3 4 5 

Espero que ela seja feita com a 

lousa digital. 

1 2 3 4 5 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seção 2: Durante a tarefa 

 

        Marque (X) no local que melhor expressa sua opinião neste exato momento: 

 

Estou motivado para esta tarefa. 
  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seção 3: Após a tarefa 

Assinale (X) a opção que melhor representa sua opinião sobre a tarefa que você acabou de fazer: 

    

 

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Gostei da tarefa. 1 2 3 4 5 

Continuo motivado para 

aprender. 

 

1 

2 3 4 5 

Aprendi com esta tarefa. 1 2 3 4 5 

Achei a tarefa interessante 

porque a lousa digital foi 

utilizada. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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APÊNDICE D – Modelo de questionário final (taxonomia das tarefas) aplicado em uma 

das turmas  

Obrigada por ter feito parte desta pesquisa! Sem a sua colaboração, ela não teria sido possível. Para 

que a coleta de dados seja finalizada, queremos saber a sua opinião acerca das cinco tarefas feitas por 

meio da Lousa Digital Interativa (LDI) nas aulas. Leia abaixo a descrição do que foi feito e escreva a sua 

opinião sobre cada tarefa em detalhes.  

 

Tarefa Descrição Opinião 

 

Tarefa 1 

Clipe da música Californation de 

Red Hot Chili Peppers. Tarefa de 

ordenar, em grupos, a letra da 

música enquanto se ouvia e depois 

ordená-la na LDI. 

 

 

 

 

Tarefa 2 

Tarefa de combinação com as 

palavras de um poema e a 
ordenação das estrofes do texto. 

 

 
 

 

Tarefa 3 

Tarefa de categorização das 

palavras sobre conversation em 

duas colunas com conotações 

negativas (frustrating, one-way), 

positivas (riveting, interesting). 

 

 

 

 

 

Tarefa 4 

Exibição de um vídeo sem áudio e 

criação de um script, seguida da 

exibição completa do episódio de 

Halloween da Modern Family. 

 

 

 

Tarefa 5 

Listening sobre pessoas falando 

sobre luck e ganhadores de prêmio 

de loteria. Discussão em sala do 

que seria feito por todos em 

situações hipotéticas. 

 

 

 

   

Para mais informações, envie mensagem para:   olivesamara@gmail.com 
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APÊNDICE E – Descrição das tarefas de aprendizagem por turma 

 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 

Quiz sobre environmental issues 
em duplas.  Os alunos escreveram 

suas respostas na lousa e as 

justificaram oralmente. 

Clipe da música 
Californation de Red Hot 
Chilli Peppers. Tarefa de 

ordenar, em grupos, a 
letra da música enquanto 
se ouvia e depois ordená-

la na LDI. 

Criação de um projeto 

de ONG de acordo com 

um tema específico 

(family, nature etc.) e 

apresentação das ideias 

na lousa digital. 

Exibição de uma parte do 
filme Robots. Criação de 

frases baseados nos fatos que 

aconteciam no vídeo. 

Discussão em duplas sobre 
problemas que podem aparecer 

quando se divide um apartamento 
com alguma outra pessoa. Uso do 
programa Word para demonstrar 

os possíveis problemas. Os alunos 
escreveram na lousa a solução 

dos problemas. 

Tarefa de combinação 
com as palavras de um 

poema e a ordenação das 
estrofes do texto. 

Vídeo com invenções 

importantes da 

humanidade. Criação, 

em grupos, de uma lista 

com as melhores 

invenções na lousa 

digital e discussão. 

Tarefa sobre direções. Visita 
ao website interativo do Wax 

museum e dos parques, parte 
da tarefa do livro. 

Criação, em grupo, de uma lista 
de ações a serem feitas sobre os 
temas: saving water and energy/ 

preserving the animals/ 
protecting the community 

facilities such as parks, public 
library etc., exposta na lousa. 

Tarefa de categorização 
das palavras sobre 

conversation em duas 
colunas com conotações 
negativas (frustrating, 

one-way), positivas 
(riveting, interesting). 

Vídeo de um episódio 

da série Modern family 

sobre o Halloween sem 

áudio e criação dos 

diálogos do que 

acontecia nas cenas. 

Projeto sobre  “a world with 
no cars”. Desenho feito em 
grupo de um pôster em um 
papel rascunho e depois na 
lousa digital, com ideias de 

como seria o mundo sem 
carros. 

Listening com o tema esportes - 
entrevista feita com uma 

celebridade do mundo esportivo e 
uma apresentadora de tv. Os 
alunos trocaram informações 

sobre seus esportes favoritos. Uso 
do Powerpoint. 

Exibição de um vídeo 
sem áudio e criação de 
um script, seguida da 
exibição completa do 

episódio de Halloween da 

Modern Family. 

Tarefa de combinar as 

palavras whenever, 

whatever, however, 

whoever, whichever 

com os seus 

significados, escrevendo 

na lousa digital as 

respostas. 

Frases no Powerpoint sobre o 
uso da Internet. Os alunos 
tinham que ler e se mover 

para o lado da sala que estava 
de acordo com a sua opinião e 

argumentar porque 
concordam ou discordavam 
com o que estava escrito.  

Slides do Powerpoint com prática 
oral de estruturas de tempos 

verbais + Board game na lousa 

digital que gerava um tema a ser 
discutido em pequenos grupos 

Listening sobre pessoas 
falando sobre luck e 

ganhadores de prêmio de 

loteria. Discussão em sala 
do que seria feito por 
todos em situações 

hipotéticas. 

Quiz sobre “super 

heroes”. Tarefa com o 

objetivo de ordenar a 

letra da música “It’s not 

easy” da banda Five for 

fighting. 

Tarefa com exposições e 
exemplos de blogs na lousa 
digital e discussão do texto 

sobre bloggers 
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APÊNDICE F - Dados do IMT e de desvio padrão por tipo de tarefa  

 

 

 

 

 

TIPO DE TAREFA 

 

IMT 

 

DESVIO 

PADRÃO 

 

Resolução de problemas 
Tarefa 1 - IMT: 4.4 

 

,22279 

Tarefa 2 - IMT: 4.2 
 

,20224 

 

 
 

 

 
Categorização, ordenação, ranqueamento, 

classificação 

 

 
 

 

 

Tarefa 1 - IMT: 4.36 
,35119 

 

Tarefa 2 - IMT: 3.88 
,23629 

 

Tarefa 3 - IMT: 4.12 
,69039 

 

Tarefa 4 - IMT: 3.92 
,23116 

 
Tarefa 5 - IMT: 4.32 

,62324 

 

Tarefa 6 - IMT: 4.34 
,16223 

 

Tarefa 7- IMT: 4.78 
,22000 

 

Listagem 

 

Tarefa 1 - IMT:4.06 

 

 

,09815 

 

Tarefa 2 - IMT: 4.45 
,58876 

 

 

 
 

 

Socialização de informações 

 

Tarefa 1 - IMT: 4.62 
,64663 

 

Tarefa 2 - IMT: 4.48 
,31664 

 

Tarefa 3 - IMT: 3.88 
1,00540 

 

Tarefa 4  IMT: 4.35 
,31225 

 

Tarefa 5 IMT:4.23 
,28290 

 

Tarefa 6 IMT: 4.20 
,20224 

 
Projetos criativos 

 

Tarefa 1 - IMT: 4.21 
,28431 

Tarefa 2 - IMT: 4.09 
,37323 

 Tarefa 3 – IMT: 4.35 ,24090 
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APÊNDICE G - Gráficos descrevendo a variação da motivação situacional por tarefas 

de aprendizagem diferentes tipos 

 

 

GRÁFICO 2 – Variação na motivação situacional de tarefas do tipo Projeto Criativo 

 

 

GRÁFICO 3 – Variação na motivação situacional de tarefas de Socialização de Informações 

Pessoais 
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GRÁFICO 4 – Variação na motivação situacional de tarefas de Listagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 – Variação na motivação situacional de tarefas de Resolução de Problemas 
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GRÁFICO 6 – Variação na motivação situacional de tarefas de Ordenação, Categorização, 

Classificação e Ranqueamento  
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APÊNDICE H – Notas de observação das tarefas do tipo Resolução de Problemas 

 

Nota de observação 1 - Tarefa 1 

 

Excerto 1: A P pergunta se os APs gostam de poemas e se tem um favorito. Os APs respondem 
que não gostam muito ou não costumam ler. A P anuncia que eles lerão um poema, mas que 

antes terão que combinar as palavras que irão ajudá-los a entendê-lo melhor. 

 

 
Excerto 2: A P mostra uma página do software Scrapbook

66
 com as palavras presentes no texto 

em uma coluna organizada (em cor preta) e estável e várias outras palavras (definições para o 

novo vocabulário com diferentes cores) que poderiam ser movidas com um dos recursos da 
LDI. A P demonstra o que deve ser feito usando a caneta da LDI.   

 

Excerto 3: Em duplas, eles tentam fazer as combinações. A P convida um representante de cada 
dupla para arrastar a definição correta para uma palavra. Os APs iam se alternando até ter 

resolvido todas as definições. Havia muitas palavras novas para eles e aparentemente eles se 

interessaram muito em descobrir os seus significados. ES (pré-tarefa) 

 
Excerto 4: A P diz que o poema que eles irão ler está fora de ordem e que, todos juntos, 

deverão chegar a um consenso de qual seria a ordem real do texto e ainda que, ao terminarem de 

ler e discutir, deverão colocar as estrofes  na ordem decidida movendo-o  na LDI. Noto que 
alguns APs parecem não compreender bem o texto. Uns até comentam que o acharam “um 

pouco chato”. 5 minutos depois, uma AP se dispõe a organizar o texto na LDI de acordo com a 

decisão deles. A P, que antes tinha apenas monitorado o trabalho deles, percebe que uma das 
estrofes deveria vir antes das outras e lança a pergunta “Have you seen this word before in the 

text?” provocando-os a pensar sobre as palavras referentes no texto, que no caso, era um  

marcador temporal  chave para a solução lógica para a reestruturação do poema. Quando os APs 

decidiram que haviam terminado, a P tocou o áudio do vídeo do Youtube (usando a caneta) para 
que eles se autocorrigissem e ouvissem o poema. Os APs se autocorrigem e preenchem a ES da 

tarefa. 

 
 

Excerto 5: A P expõe perguntas sobre o texto na LDI e, em pequenos grupos, os APs 

respondem durante 5 minutos. A P abre a discussão para o grupo maior. 

 
 

Excerto 6: APs fazem perguntas sobre ideias e expressões que não compreenderam bem no 

texto e a P encoraja que os APs ajudem uns aos outros. APs preenchem a ES pós-tarefa. 

 

Nota de observação 2 -  Tarefa 2 

 

Excerto 7: A P inicia fazendo uma breve revisão dos verbos modais estudados na aula anterior. 
Ela elícita dos APs verbos como can, must, have to e propõe com um rápido exercício um 

                                                             
66 O Scrapbook é um dos softwares utilizados com a LDI e faz parte do pacote E-beam Interact. 
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problema. Os APs deveriam ir até a LDI e escrever, de acordo com a opinião deles, o que eles 
achavam. A P demonstra como fazer o exercício escrevendo com a caneta na lousa. Depois 

AP25 se voluntaria para escrever. Demais APs o ajudam na resposta. AP23 responde em 

seguida. Ele clica no botão errado, e sem querer, salva a página. A P o ajuda a resolver o 

problema e pede mais exemplos de uso dos modais. ES (pré-tarefa) 
 

 

Excerto 8: Em seguida, ela narra uma situação-problema, pedindo que eles imaginem que terão 
que dividir o apartamento em que moram com um roommate, porque não dispõe de todo o 

dinheiro necessário para bancar as despesas sozinhos. Ela expõe o seguinte problema
67

  na  

lousa usando o Word: “You have an important test tomorrow and you have to study at night. 
Your roommate starts working at 4 a.m. and he wants to sleep early. What would you do? When 

can each roommate study in the room?” APs respondem.  A P aponta para exemplos de modais 

expostos no quadro, mas não fala nada. Os APs entendem que devem usar os modais e dizem: 

“He must talk to him”, “The boy should study more early (sic)” etc.  

 

Excerto 9: A P agradece as contribuições e diz que eles terão mais problemas para “resolver” e 

terão que utilizar os modais para dar 2 soluções para cada problema. A P mostra - utilizando a 
caneta da LDI - cada problema e pede que os APs leiam as instruções. Os APs tiram dúvida de 

vocabulário. ES (tarefa). 

 

Excerto 10: Em duplas e um trio, eles devem procurar soluções para os problemas por 10 
minutos.  AP24 e AP29, AP23 e AP25, AP26 e AP28 são os grupos. AP23 e AP25 não fazem 

juntos. Cada um está dando o seu exemplo sozinho. A P percebe e chama a atenção deles, 

pedindo que trabalhem em grupo. Os demais grupos produzem bem as frases na língua-alvo, 
mas alguns as discutem em português.   

 

Passado o tempo, a P convida um representante de cada grupo para escrever uma solução para 
cada problema. AP23 é o primeiro a ir. A P agradece a participação e pede outras soluções para 

o mesmo problema. AP26 escreve a solução do seu grupo para o problema 1, mas deveria ter 

escrito para o 2. A P apaga e AP28, que estava no seu grupo, vai ajudá-la a continuar a frase. A 

P os motiva a escrever e dar mais soluções. Quando aparece o problema 4, ninguém mais vai à 
lousa, e a P passa a corrigir oralmente, pois faltam apenas 2 minutos para o fim da aula. ES 

(pós-tarefa) 

 
Excerto 11: AP23 diz “estou muito motivado para essa tarefa” e olha para a P. Todos riem. 

 

 
Excerto 12: A P finaliza dizendo que já dividiu um apartamento com alguém e que sabe o quão 

difícil isso pode ser e que os problemas que eles trabalharam acontecem muito na vida real. 

 

 

 

 

                                                             
67 Você tem um teste importante amanhã e tem que estudar à noite. Seu colega de quarto começa a 

trabalhar às 4h da manhã e quer dormir cedo. O que você faria?  Quando cada morador pode estudar no 

quarto?  
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APÊNDICE I – Notas de observação das tarefas do tipo Socialização de Informações 

Pessoais 

 

Nota de observação 3 -Tarefa 1 

 

Excerto 13: A P inicia relembrando a aula anterior. APs lembram sobre o uso do tempo 

presente perfeito (tópico gramatical que foi trabalhado na aula anterior) e do passado simples 

em inglês. AP27 e AP26 falam sobre o passado simples, dizendo que ele é usado para uma ação 
terminada no passado. AP29 ajuda falando sobre o presente perfeito.  

 

A P mostra um slide no Powerpoint com frases no presente perfeito e no passado simples. Ela 
pergunta quais delas seriam representantes de cada tempo verbal. Os APs não demonstraram 

dificuldade para responder. No 2º slide, a P mostra o uso de cada tempo com mais exemplos. 

Ela explica os exemplos com calma. Outro slide com o uso dos tempos verbais é mostrado, 

assim como a adição de advérbios/expressões mais frequentes com o passado simples (ago, 
when i was a child, last week) e o presente perfeito (already, just, yet etc.)  

 

A P abre outro slide com o nome “exercise” e “instructions”. Os slides são bem coloridos. Ela 
faz o primeiro com a ajuda dos APs e clica no quadro “correct answer”.  

 

Excerto 14: Havia um efeito criado no slide que cobria a resposta correta e causava uma certa 
empolgação nos alunos para saber se estava certo ou não. A P chamou os alunos até a LDI, um 

por um, sem preparação (sem planejamento de resposta) e pede que eles completem a lacuna do 

exercício, escrevendo com a caneta. AP27 vai até a LDI e acerta a resposta. APs vibram. AP25 

também vai à lousa. A P pergunta se o uso do presente perfeito está ficando mais claro. AP28 
menciona que é “estranho” escrever na LDI. AP27 diz que gosta. AP25 escreve “have you ever 

wrote” (sic) e AP23 diz que está errado e vai até a LDI corrigir o colega. Ele escreve a forma 

correta. AP29 vai até a LDI. AP28 não quer ir à lousa. A P encoraja os colegas a ajudá-la. Ela 
diz que não sabe a resposta. AP28 acaba indo e acerta (ela segura o livro nas mãos na página da 

lista de verbos no particípio passado). Ela diz que está “apavorada, está difícil” e pergunta a P se 

ela pode repassar os slides. ES (pré-tarefa) 
 

Excerto 15: A P mostra um board game interativo. Ela diz que quer que eles falem suas 

opiniões, em duplas, sobre os temas que serão lançados cada vez que ela clicar no tabuleiro. A P 

diz que é a mesma figura do livro deles presente na LDI, mas na versão digital. Ela clica em um 
quadrinho, que pisca, e os APs precisam falar sobre o tema “your ideal boyfriend/girlfriend”.  

ES (tarefa) 

Neste momento, há uma interferência da coordenação que entra na sala para dar alguns 

informes. Cinco minutos depois, a tarefa volta a ser realizada. 

 
Excerto 16: Os APs não acham o tópico interessante e não demonstram excitação para falar. A 

P muda o tópico. APs escolhem a cor do quadrinho e a P pergunta: “What’s your favorite Tv 

show?” Eles usam “I like...” e citam vários programas. AP22 escolhe o quadro rosa: “Three 

things a responsible citizen should do”. AP23 fala em português: “Salvar energia”. AP25 diz: 
“You should save water”. AP23 diz que falou “economizar energia”. A P ajuda falando “save 

energy”. 

 
A P muda o tema para “a course you’ve taken recently”. Eles não se engajam muito na 
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discussão, provavelmente porque 4 desses aprendizes ainda são adolescentes e não devem fazer 

outros cursos além do de inglês. 

 
Excerto 17: A P encerra a aula fazendo uma revisão sobre a diferença entre o presente perfeito 

e o passado simples no inglês. Ela pede um exemplo. AP27 fala corretamente. AP29 fala sobre 

as palavras que são especialmente utilizadas com o presente perfeito (advérbios yet, already, 
just). ES (pós-tarefa) 

 

Nota de observação 4 - Tarefa 2 

 

Excerto 18: A P inicia perguntando “Do you like blogs? How often do you visit them on the 
net? What kind of blogs do you prefer?” Dois aprendizes disseram que gostam sim de blogs 

sobre games. A P pergunta os tipos de blogs e AP10 entra na sala. Ele diz que tem um blog 

sobre skate e a P permite que ele mostre o endereço eletrônico rapidamente. Usando o teclado 

virtual da LDI, a P mostra outros exemplos de blogs sobre make-up, fashion, sports, schools, 
etc.  

 

Excerto 19: A P pede que eles abram o livro na página da tarefa e que leiam rapidamente o 
texto para dizer se é “an article/ a letter/ or a survey.” ES (pré-tarefa) AP12 pergunta a P o 

que seria “survey”. Ela responde: “questions and answers”. Ele diz que entendeu e todos os APs 

respondem survey. O texto é sobre o número crescente de bloggers no mundo. 
 

Neste ponto da aula, os APs parecem sonolentos e sem vontade de participar. São 8h30 da 

manhã exatamente. A P tenta encorajá-los várias vezes, mas eles não reagem muito e começam 

a falar em português sobre blogs de video games, em especial Minecraft. 

 

Excerto 20: A P insiste que eles façam o próximo item, em que precisam dizer qual o tópico 

principal do texto e quem são os participantes da pesquisa. Eles respondem oralmente sem 
problemas. Há um gráfico de barras na tarefa apontando uma pesquisa sobre quem já usou blogs 

antes ou não. 

 
No próximo item da tarefa, eles precisam preencher se as frases são verdadeiras ou falsas. Dois 

minutos depois, eles respondem corretamente a duas frases corretas. A P pede que eles 

justifiquem porque a outra é falsa e ninguém responde. Depois, ela pede que eles analisem os 

gráficos. Ninguém consegue e ela ajuda na resposta. 
 

Excerto 21: Para finalizar esta tarefa, a P pede que eles se juntem em duplas e discutam as 

perguntas endereçadas aos que têm blog e aos que não têm, para que todos possam falar 
igualmente. ES (tarefa)  

 

Excerto 22: A P pede que AP12 reporte sobre que tema ele criaria um blog. Ele disse que está 

estimulado para criar um blog sobre Minecraft. AP10 interrompe dizendo que já tem um, com 
tutoriais sobre o jogo. Ele se levanta em direção à LDI e digita o endereço para mostrar a todos. 

AP14 não parece muito interessado em responder. A P insiste e ele diz que gosta de ler blogs 

sobre Percy Jackson, porque ele já leu todos os livros e gosta muito. ES (pós-tarefa) A aula 

chega ao fim e o AP10 ainda continua entusiasmado falando sobre o blog que ele mesmo criou e 

mostra mais aos colegas e a P. 
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APÊNDICE J – Notas de observação de tarefas do tipo Projeto Criativo 

Nota de observação 5 - Tarefa 1 

 

Excerto 23: A P inicia mostrando para os alunos um slide na lousa com a pergunta: “Can you 

imagine a world without cars?”. Os APs dizem que é difícil. A P pergunta o que mudaria se não 
tivéssemos mais carros no mundo e os APs comentam. A P escreve as ideias dos APs na LDI.  

 

 
Excerto 24: A P mostra um vídeo do Youtube de uma cidade em que as pessoas são “os 

próprios carros”. Os APs dizem que isso nunca vai acontecer. A P diz que eles produzirão um 

pôster na lousa digital sobre como eles imaginariam esse mundo sem carros e que eles deveriam 
incluir, pelo menos, 5 coisas que mudariam no mundo. Os APs formam grupos: AP12 e AP13; 

AP10, AP11 e AP14. A P dá uma folha de papel para cada grupo e diz que eles farão o rascunho 

ali antes de expor a ideia do grupo. ES (Pré-tarefa) 

 
 

Excerto 25: Em seus grupos, os APs começam a pensar no que desenhar. AP12 e AP13 

começam pelas frases e fazem perguntas sobre como escrever algumas coisas em inglês, como 
por exemplo, “hidrocarbonetos”. A P abre o buscador Google e procura o equivalente em inglês 

e acha “hydrocarbons”.  

 

Excerto 26: O grupo dos meninos precisa de incentivo para fazer a tarefa. Eles dizem que não 
conseguem pensar no que escrever. A P sugere que eles pensem em como as pessoas serão, 

como a cidade mudará, etc. AP10 escreve duas frases. AP11 e AP14 parecem desmotivados 

para a tarefa. A P pede que um deles dirija-se à LDI e já comece o desenho, enquanto AP10 
pensa nas frases. Eles não trabalharam de forma muito colaborativa. A P mais uma vez conversa 

com eles e AP11 passa a escrever as frases também. ES (tarefa) 

 
Excerto 27: Quando eles terminam, todos vão até a LDI e desenham o que planejaram por 5 

minutos. AP12 e AP13 passam a desenhar e já terminaram as frases. O outro grupo demora 

muito para desenhar e não cumpre o tempo que a P sugeriu. Faltam 3 minutos para o término da 

aula. AP12 e AP13 vão até a LDI e começam a escrever e desenhar. Enquanto isso, a P tenta 
questionar a turma um pouco mais sobre como a vida das pessoas mudaria no futuro sem carros. 

Os APs já não parecem interessados em discutir sobre os seus pôsteres e reclamam que a aula 

terminou. A P tenta, em vão, promover a discussão. ES (pós-tarefa) 
 

 

Excerto 28: A intenção da fase pós-tarefa era promover uma conscientização em torno do 
problema da poluição, estresse e sedentarismo causados pelo uso dos carros. Não acho que o 

objetivo foi totalmente atingido, pois nesta aula houve muitos momentos de interrupção para 

tratar também questões de indisciplina (alunos de 12 anos). 
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Nota de observação 6 - Tarefa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excerto 29: A P inicia perguntando se eles conhecem alguma ONG da cidade. Os APs 

respondem que conhecem algumas. A P mostra um site de uma ONG local para que eles 
identificassem qual a missão e propósito da organização. A P explica que eles irão, em 

grupos, explorar alguns websites de ONG internacionais - sugeridos pelo livro - que 

cuidam de causas socialmente responsáveis. Os grupos decidem qual site desejam 
conhecer e também em que ordem irão utilizar a lousa digital, já que são 3 grupos e todos 

a usarão. ES (pré-tarefa) 

 

Excerto 30: Enquanto o grupo 1 explora o site (por meio da LDI), os grupos 2 e 3 têm a 
tarefa de pensar sobre suas comunidades e criar um projeto de uma ONG que tentaria 

lidar com os problemas sociais encontrados lá. Os APs deveriam elencar quais seriam as 

áreas de atuação da ONG, suas missões, seus propósitos, seus nomes e buscar formas de 
explicar e visualizar que tipo de trabalho iriam fazer, usando primeiramente um rascunho 

e depois expondo as ideias usando a LDI. ES (tarefa) 

 
Excerto 31: Na última parte da tarefa, eles expuseram rapidamente algumas informações 

por escrito no Word sobre os seus projetos de ONGs na LDI e os outros colegas puderam 

fazer perguntas. Enquanto os APs apresentavam seus projetos, a P tomava nota de alguns 

lapsos do uso da língua cometidos. Ao fim das apresentações, ela escreveu na LDI e 
pediu que os APs reconhecessem o que não estava adequado nas frases. Os APs se 

autocorrigiram. A P perguntou se eles gostaram da tarefa. A maioria disse que sim. AP7 e 

AP9 não gostaram da tarefa. Justificaram dizendo que foi porque não gostaram muito do 
tópico. ES (pós-tarefa) 
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APÊNDICE K – Notas de observação de tarefas do tipo Listagem 

Nota de observação 7 - Tarefa 1 

 

Excerto 32: A P inicia a tarefa perguntando sobre quais invenções feitas ao longo do tempo eles 

consideram boas. Alguns APs respondem. A P diz que vai passar um vídeo sobre 10 

invenções/achados acidentais que ocorreram na história. Dois minutos depois, ela pergunta se 

eles conheciam todas as invenções descritas e como elas haviam sido achadas. APs respondem 
que algumas delas eles conheciam, mas que não sabiam como o achado havia ocorrido. A P 

pergunta se eles acharam o vídeo interessante e alguns respondem que sim. 

 
Excerto 33: A P diz que, em grupos, eles terão que chegar a um consenso sobre as 5 melhores 

invenções do homem, listá-las e explicar o porquê de tê-las escolhido e ter excluído outras 

invenções. ES (pré-tarefa) 
 

Excerto 34: A turma se divide em 2 grupos de 4 e começam a tarefa. Os dois grupos parecem 

compenetrados e há muita discussão. Alguns APs insistem em falar em português e são 

chamados a atenção pelos colegas. 8 minutos depois, eles vão até a LDI e escrevem as 
respostas. As duas listas são praticamente iguais. A P pede que os grupos comentem brevemente 

sobre suas listas. Ela comenta que essas foram invenções/achados do passado que contribuíram 

para que tivéssemos um melhor presente. ES (tarefa) 

 

Excerto 35: A P pede que eles abram os livros e, ainda em grupos, discutam se eles acreditam 

que as coisas perguntadas nos tópicos (por exemplo: todos terão acesso à Internet no mundo?) 
serão realidade daqui a 20 anos ou não e porquê. Os APs aparentemente se engajaram muito nas 

discussões nos seus grupos e muitos queriam falar ao mesmo tempo, demonstrando muita 

disposição para se comunicar. Enquanto eles discutiam, a P monitorava e anotava alguns lapsos 

cometidos por eles.  
 

Excerto 36: Ao fim da tarefa, os APs reportaram suas ideias novamente para toda a turma e 

demonstraram ter opiniões bem diferentes uns dos outros. A P trabalhou os lapsos, expondo-os 
na LDI, sem mencionar quem os cometeu. Os APs corrigiram oralmente o que não estava 

adequado nas frases/palavras. ES (pós-tarefa) 

 

Nota de observação 8 - Tarefa 2  

 

Excerto 37: A P inicia a tarefa com uma atividade de revisão com sinais de proibição 

facilmente encontrados em vários locais. É uma atividade para combinar frases com verbos 
modais e os sinais referentes. A P mostra todas as frases na LDI e pede que os APs se dirijam 

até o quadro e, utilizando o teclado virtual da lousa, digitem o número correspondente do sinal. 

Ao fim, ela pergunta onde os APs poderiam encontrar tais sinais (em parques, praias, hospitais, 
etc.) e elicita os verbos modais utilizados para proibição (mustn’t, can’t).  ES (pré-tarefa) 

 

Excerto 38: A P diz que os APs farão um trabalho, em grupo, imaginando que eles fizessem 

parte de um comitê que levaria um projeto envolvendo a sua comunidade até a prefeitura da sua 
cidade. Ela pede que eles abram o livro na página 50 e leiam as instruções. Eles tiveram que 

escolher um de três temas (saving water and energy/ preserving the animals/ protecting the 

community facilities such as parks, public library etc.) e criar uma lista com 6 sugestões para o 
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tema escolhido.  

 

Excerto 39: A P sugere 5 minutos para eles escolherem e criarem a sua lista de sugestões. Os 

grupos são: (1) AP22, AP25 e AP26 e (2) AP27, AP28 e AP29. O primeiro grupo tem 

dificuldades de escolher um tema. Eles não parecem muito integrados e não trabalham como um 
time. A P se aproxima e dá umas sugestões do tipo de coisas que poderiam ajudá-los a criar a 

lista.  O grupo 2 não tem problemas em produzir a lista. Ambos os grupos não estão escrevendo 

frases completas e a P os encoraja a fazer isso, elicitando quais estruturas seriam importantes 
para eles utilizarem no seu projeto. Os APs decidem que devem usar os verbos modais. ES (fase 

da tarefa)  
 
Excerto 40: A P pergunta se ambos os grupos terminaram. O grupo 2 tem 4 frases prontas. A P 

diz que está bom, pois elas têm pouco tempo. O grupo 1 ainda está na terceira frase. Usando o 

programa Scrapbook, um representante do grupo 2 vai até a LDI lousa e escreve a sua lista. Já 

são 8:30, fim do horário da aula, e a P decide que o outro grupo apresentará seu projeto apenas 
oralmente. Os APs gostam, porque disseram que não queriam escrever na LDI, porque ia 

demorar muito. A P pergunta se esses projetos poderiam ser implementados realmente e como. 

Os APs respondem que sim e justificam. A P agradece a participação e encerra aula. ES (pós-

tarefa) 

 

Excerto 41: Segundo a P, esta tarefa foi a última de uma série de tarefas contemplado os temas 

dos projetos e, dentre outros tópicos, o uso dos verbos modais com as funções de expressar 
proibição, possibilidade e sugestão/recomendação. 
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APÊNDICE L - Notas de observação das tarefas do tipo Ordenação, Categorização, 

Classificação e Ranqueamento 

Nota de observação 9 - Tarefa 1 

 

Excerto 42: A P pergunta se os APs já ouviram a música Californication da banda norte-

americana Red Hot Chili Peppers. Os APs respondem que sim. Ela pergunta ainda sobre o que a 
música trata e poucos APs sabem.  

 

Excerto 43: Depois, usando a LDI, ela abre o site Youtube e mostra alguns segundos do vídeo, 

pedindo que eles façam a relação entre o videoclipe, em que os integrantes da banda são 
mostrados como personagens em um video game e a possível letra da música. Eles tentam, mas 

não estabelecem nenhuma relação direta.  

 
Excerto 44: A P distribui os slips com partes da música para cada aluno (cada um, em média, 

recebeu 9 frases) e explicou que eles teriam que trabalhar colaborativamente para completar a 

atividade. ES (pré-tarefa) 
 

Os APs ouvem (através da LDI) e tentam organizar a letra da música, que parece muito 

desafiadora em geral. Eles parecem muito motivados, mas fazem caretas e riem tentando 

organizar as frases que possuem. Em alguns momentos, uns APs parecem perdidos e a P 
estimula que os outros os ajudem a organizar também.  Ao fim da música, eles conseguiram 

montar menos da metade da letra. A P pede que eles leiam e vejam se faz algum sentido. Eles 

acham confuso e pedem ansiosamente para ouvir novamente. 
 

Excerto 45: Durante a segunda vez, eles trabalham com mais consciência colaborativa e o 

trabalho anda muito mais rápido. Parecem extremamente motivados para finalizar e já cantam a 

música enquanto montam. Alguns APs vão até a lousa, que tem a página aberta no software 
Scrapbook, para organizar as frases na ordem em que eles decidiram. ES (fase da tarefa). 

 

Excerto 46: A P procura a letra da música na Internet para que eles chequem o trabalho. Eles 
checam e veem que fizeram um bom trabalho. Acharam a atividade muito desafiadora, mas 

pareceram satisfeitos em terminar com a ajuda dos outros. Comentaram que existem algumas 

palavras que eles desconheciam, mas ao serem perguntados sobre o que era a música 
novamente, conseguiram discutir satisfatoriamente sobre o estilo de vida californiano.   

 

Por fim, A P pede que eles avaliem a produção deles e a atividade. Eles disseram que gostaram 

muito da música e da atividade. ES (pós-tarefa) 

  

Nota de observação 10 - Tarefa 2 

 

Excerto 47: A P pergunta Do you like sports? What sports do you like watching? Os APs 

respondem entusiasmados “soccer, volleyball, swimming, extreme sports, MMA, 

gymnastics”. A P continua What’s your favorite sport’s celebrity? Os APs respondem: 
“Kelly Slater, Beckham, Spider, Michael Jordan, Rubinho, Cristiano Ronaldo”. A P 

pergunta: What are some of their achievements? Os APs não entendem a palavra 

achievement e a professora tenta explicar dando um exemplo. Após a explicação, eles 

indicam que entenderam. 
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Excerto 48: A P abre o Powerpoint, usando a caneta da LDI e explica o que é risk-taking. 
A P diz que eles ouvirão uma conversa e responderão as perguntas Who are the speakers? 

Where are they? Ela aguarda enquanto os APs rapidamente preenchem a ES (pré-tarefa).  

 
Excerto 49: APs ouvem com atenção. A P diz que vai tocar outra vez. Um AP pergunta 

como fala “repórter” em inglês. A P o ajuda com a pronúncia. A P toca o áudio mais uma 

vez. APs olham o livro. A P adaptou a mesma tarefa do livro, utilizando imagens e 

animações nos slides. AP23 insiste em falar português. A P o encoraja a falar em inglês. 
APs respondem que é um talk show e as pessoas são uma celebridade do esporte e uma 

jornalista. A P muda o slide e faz uma pergunta relacionada à passagem do áudio. A P 

mostra seis nomes de esportes. APs dizem se os esportes são jogados em time ou 
individualmente. AP26 acerta e a P o elogia, pedindo que todos marquem as respostas no 

livro. A P pergunta sobre “team sports”. APs respondem.  Ela mostra outro slide com 

imagens de esportes e elicita os nomes. Ela ainda mostra outros slides com perguntas 
específicas sobre a conversa Phil’s achivements / Plans for the future / audience’s 

reaction.  ES (fase da tarefa) 

 

 
Excerto 50: A P toca mais uma vez. APs estão concentrados. Alguns tomam notas sobre o 

que ouvem. Ela pergunta se foi difícil e pede que os APs chequem suas respostas. 2 alunos 

parecem não ter entendido algumas das perguntas. Ela discute novamente as perguntas 
com eles e elicita as respostas antes de mostrá-las na lousa. AP23 comenta que o da LDI 

está bem diferente da sua própria resposta e ri, tomando nota das respostas. 

 

 
Excerto 51: A P mostra o último slide com umas perguntas para discussão: Who’s your 

favorite sport? How often do you play it? When was the last time you played it? Do you 

prefer team sports or individual sports? Why? Do you think sports are important? Eles 
têm os 2 minutos finais da aula para discuti-las em grupos. APs parecem bem 

entusiasmados respondendo as perguntas. A P pede que os alunos rapidamente reportem 

suas respostas para o grupo inteiro. ES (pós-tarefa) 
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APÊNDICE M – Opiniões dos aprendizes sobre as tarefas de aprendizagem mediadas 

pela LDI por tipo de tarefa 

 
 

Tipo de tarefa 

 

 

Opiniões 

 

 

 
 

 

 
 

Resolução de problemas 

 

 

1. Achei o assunto muito útil. (AP29) 

2. Boa. (AP28) 

3. O recurso da lousa facilitou muito o 

aprendizado nessa atividade. (AP26) 

4. Foi legal! Nós aprendemos algumas palavras 

bem diferentes. (AP20) 

5. Eu gostei da tarefa, pois foi possível trabalhar 

coesão de um modo mais interativo. (AP21) 

6. Entender o poema foi muito difícil, mas eu 

gostei. (AP19) 

7. Achei a tarefa legal, pois possibilitou que fosse 

desenvolvida uma sequência de ideias, além de 

que as ideias fossem ordenadas. (AP17) 

8. Eu não gostei! (AP22) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ordenação, Categorização, 

Classificação e Ranqueamento 

 

 

9. Relacionar o áudio com as palavras em grupo 

foi um pouco chato e lento. (AP4) 

10. Foi a tarefa mais legal! Porque o assunto era 

interessante e a música também! (AP9) 

11. Muito legal! (AP3) 

12. Foi legal, pois uniu mais a turma e todos se 

ajudaram. (AP5) 

13. Eu gostei bastante, porque penso que as 

músicas podem ser um ótimo meio de se 

trabalhar a pronúncia. (AP6) 

14. A tarefa foi legal, pois envolveu música e um 

tema agradável (super heróis). A lousa digital 

foi bem vinda. (AP7) 

15. Foi muito bom. Adoro heróis e aprendi 

bastante. (AP1) 

16. Muito bom, devido à interação de toda a turma. 

(AP16) 

17. Além de ser um assunto que é interessante para 

mim, a tarefa de ordenar as letras foi bem 

bacana. (AP2) 

18. Tarefa muito bacana, pois treinamos nosso 

inglês. (AP8) 

19. Essa foi legal, porque foi mais uma tarefa 

dinâmica com todos. (AP4) 
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20. Não foi tão legal! (AP9) 

21. Foi embaraçoso! (AP3) 

22. Esse assunto não foi tão legal, mas o uso da 

lousa tornou-o mais interessante. (AP5) 

23. É importante porque tornou a aula mais 

dinâmica. (AP6) 

24. A tarefa foi razoável, nada além do normal e a 

lousa digital não era necessária, visto que 

havia as mesmas estruturas no livro. (AP7) 

25. Não gostei muito, mas foi muito construtivo. Eu 

aprendi muito. (AP1) 

26. No início um pouco difícil para combinar as 

palavras, mas ajudou muito a entendê-las. 

(AP16) 

27. A atividade foi motivadora porque nós pudemos 

aprender novas palavras, praticar o listening e 

compreensão textual. A única coisa que a 

tornou difícil foi porque não consegui entender 

toda a letra da música muito bem. (AP21) 

28. Eu gostei porque pudemos aprender de uma 

maneira diferente. A música foi complicada! 

(AP22) 

29. Atividades diferentes das convencionais 

motivam e esta, especificamente, requer a 

participação de todos, integrando e divertindo. 

(AP19) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Listagem 

 

 

30. Por ter sido uma maneira de interagir o assunto 

da aula com vídeos e a turma. Eu gostei! (AP4) 

31. Foi interessante relembrar a criação das coisas 

mais importantes para a humanidade. (AP9) 

32. Foi um ótimo vídeo. (AP3) 

33. O uso da lousa digital tornou o conteúdo mais 

interessante, pois a gente pôde ver alguns 

desses objetos e expor o nome das nossas 

criações.  (AP5) 

34. Pôde mostrar coisas sobre o assunto que muitos 

não sabiam. (AP16) 

35. Legal por descobrir curiosidades de objetos 

cotidianos e poder notar as mais diversas 

invenções humanas. (AP2) 

 

 

 
 

 

Socialização de informações 
pessoais 

 

 

36. Mais ou menos (AP14) 

37. Boa. (AP28) 

38. Gostei do uso da lousa digital, do Youtube e do 
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tema (crazes). (AP9) 

39. Não gostei muito da tarefa pelo barulho dos 

colegas, mas aprendi muitas novas palavras e 

pretendo continuar a aprender. (AP8) 

40. Gostei porque falou sobre games e todos 

puderam dar a opinião. (AP6) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Projetos criativos 

 

 

41. Eu gostei muito porque foi uma tarefa divertida 

em que precisávamos ajudar os colegas. Eu 

acho que todo mundo se divertiu. (AP20) 

42. A atividade foi divertida, pois foi possível 

trabalhar até um pouco de leitura labial e 

compreensão sem que tivéssemos as falas dos 

personagens. (AP21) 

43. O vídeo foi muito divertido. (AP19) 

44. Gostei bastante da atividade. Foi divertido 

perceber que a criação do script pouco teve a 

ver com as falas reais. (AP18) 

45. A atividade foi divertida, porém não consegui 

identificar, sem o áudio, o que tinha sido 

falado. Acho mais interessante a exibição 

completa do episódio, pois possibilita o nosso 

contato com a língua falada por “nativos”, bem 

como com outros sotaques. O episódio foi ainda 

interessante, pois mostrava um pouco de uma 

data comemorativa (cultura) (AP17) 

46. Uma maneira de descontrair usando o episódio 

em grupo. (AP4) 

47. Foi um ótimo meio de descontrair. (AP3) 

48. Essa atividade foi um ótimo meio para ver e 

depois escutar a pronúncia das palavras. (AP5) 

49. Tarefa muito produtiva. Treinamos nosso inglês 

através da criação de diálogos. (AP8) 

50. O episódio em si foi bastante legal e de acordo 

com o tema e a atividade foi bacana por 

incentivar o uso da criatividade. (AP2) 

51. Foi muito bom, pois assistimos ao episódio que 

é muito engraçado (AP1) 

52. Foi interessante, pois podemos compartilhar as 

ideias de todos os grupos na lousa digital. 

(AP4) 

53. Foi muito legal essa atividade! (AP9) 

54. Foi um meio legal de trabalhar com a sala e 

usar meios diferentes. (AP3) 

55. Importante para o exercício da escrita. (AP6) 

56. A tarefa foi mais trabalhosa e a utilização da 

lousa foi boa, mas o tema não me agradou. 

(AP7) 
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57. Foi muito bom, pois com o uso da lousa 

podemos ver as várias criações. (AP1) 

58. Ótima ideia, pois faz com que a criatividade 

seja bastante usada. (AP16) 

59. Essa tarefa foi muito interessante pois 

conhecemos o trabalho das ONGs. (AP8) 

60. Atividade interessante pela proposta. (AP2) 
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ANEXO A – Tarefa 1 do tipo Resolução de Problemas do livro American Inside Out 

(JONES, BASTOW e HIRD, 2003) 

 

 

 


