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RESUMO 
 
 

Fátima Cristiane Leite Lisbôa. Motivando o aluno para aulas de Língua Inglesa: O 
lúdico na revisão de itens lexicais e gramaticais. PRD 2015. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina de Inglês) – Colégio 
Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 
Janeiro, 2016. 
 
 
 
Este produto acadêmico final tem como objetivo descrever o uso de instrumentos 
que têm o potencial de proporcionar ao aluno uma aprendizagem mais significativa, 
eficiente e dinâmica em Língua Inglesa. A escolha do tema foi motivada pela 
constatação de que os alunos estão desmotivados em relação ao aprendizado de 
uma Língua Estrangeira. Algumas questões evidenciam a falta de interesse pelo 
idioma. Observou-se serem comuns as seguintes frases: “Por que eu tenho que 
aprender Inglês, se eu não irei para os Estados Unidos?”, “Por que temos Inglês na 
escola, se falamos Português?”,“ Inglês é muito difícil, não consigo entender nada do 
que está escrito aqui!”. É fato que o livro didático não oportuniza atividades 
dinâmicas, o que pode tornar a disciplina maçante para os alunos. Ou seja, o 
trabalho em questão constitui um relato de práticas que têm o potencial para 
tornarem mais interessante a aula de Língua Inglesa e despertarem a motivação dos 
alunos pelo aprendizado da disciplina. Os resultados parciais desta pesquisa 
sugerem que o uso de atividades lúdicas contribuem para tornar as aulas de Inglês 
um ambiente mais amistoso para aquisição do processo ensino- aprendizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Motivação, Aprendizado Significativo, Atividades lúdicas 
 
 
 

 



ABSTRACT  
 
 
Fátima Cristiane Leite Lisbôa. Motivando o aluno para aulas de Língua Inglesa: O 
lúdico na revisão de itens lexicais e gramaticais. PRD 2015. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina de Inglês) – Colégio 
Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 
Janeiro, 2016. 
 
 
 
 
This final academic work aims to describe the use of tools that permit a more 
meaningful, efficient and dynamic learning of the English language. The reason I 
chose this theme is that I noticed students are not motivated to learn a foreign 
language. Some questions showed me this reality, such as “Why do I have to learn 
English, if I won’t go to the United States?”, Why do we have to learn English at 
school, if we speak Portuguese?" and “English is so difficult, I can’t understand 
anything that is written here.”  It is a fact that didactic books do not offer dynamic 
activities and make the English class a boring task. So, this work is about  activities 
whose objective is to make English classes more interesting and to motivate students 
to learn this subject. The partial results of this research show us that the use of fun 
activities helps teachers and contributes to make classes a pleasant time during the 
teaching-learning process. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Motivation, Meaningful learning, Fun activities 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho é um relato dos procedimentos adotados por mim, 

docente de Língua Inglesa da Escola Estadual Vera Cruz, em São João de 

Meriti, Rio de Janeiro, durante o ano letivo de 2015, Foi realizado com alunos da 

primeira série do Ensino Médio, nas turmas 1001, 1003 e 1004, tendo o objetivo 

de tornar o aprendizado de Língua Inglesa mais significativo, eficiente e 

dinâmico.    A escolha do tema surgiu da constatação de que há uma grande 

desmotivação dos alunos frente ao aprendizado do idioma. Com este trabalho 

pretendo experimentar maneiras de, por meio de atividades lúdicas como jogos, 

vídeos, trabalhos de grupo e música, que exercitem conteúdos lexicais e 

gramaticais, estimular meu aluno ao trabalho de compreensão leitora que, 

acredito, deve ser a habilidade prioritária no aprendizado de Língua Estrangeira  

na Escola Básica. 

         A aferição dos resultados se deu pela análise do questionário a que os 

alunos foram submetidos, bem como pela observação do nível de engajamento 

dos alunos no decorrer da realização das tarefas propostas, o que me permitiu 

verificar, dentre os métodos empregados, aqueles que se mostraram mais 

eficazes. Realizei dois questionários, um aplicado após a primeira atividade que 

realizei, para verificar quais seriam as atividades que eles consideravam 

motivadoras, e outro aplicado após a execução de todo o planejamento, para 

averiguar qual, na opinião deles, mais contribuiu para o aprendizado. 

O último questionário aplicado permitiu que eu constatasse que o 

resultado da pesquisa foi considerado, pelos meus alunos, como satisfatório 

quanto à utilização de atividades lúdicas como uma ferramenta de motivação no 

processo de ensino-aprendizagem de outro idioma. Sendo assim, descreverei a 

seguir, as diferentes etapas de realização do trabalho em pauta. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo Geral 

 
Por algum tempo, vinha observando que minhas aulas no Colégio Estadual 

Vera Cruz estavam se tornando uma tortura para os meus alunos e, 

consequentemente, para mim também. Em busca de caminhos para solucionar este 

problema vi, no Programa de Residência Docente (doravante PRD) do Colégio 

Pedro II, a “luz do fim do túnel” de que eu precisava, pois estava em busca de aulas 

mais motivadoras para os meus alunos, a fim de demonstrar, para eles, que Inglês 

não é uma matéria complicada e sem importância. Esperava que eles vissem nas 

minhas aulas, que aprender outro idioma não é algo inatingível. 

Desta forma, o objetivo geral do presente trabalho é, por meio de atividades 

lúdicas, tornar a sala de aula um ambiente mais atrativo para o aprendizado de 

inglês, a fim de abrir caminho para que práticas de compreensão leitora possam ser 

melhor acolhidas pelos alunos, assim gerando resultados verdadeiramente 

consistentes,  a partir de práticas pedagógicas aprendidas ao longo do PRD. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos específicos do meu trabalho com as atividades aplicadas podem 

ser destacados da seguinte forma: 

 Criar meios de fazer com que meus alunos tenham mais contato com a 

leitura em outro idioma. 

 Propiciar o aprendizado de vocabulário em LE por meio do trabalho 

com textos de gêneros variados.  

 Oportunizar introdução à escrita. 

 Promover meios de fixação do conteúdo trabalhado nas aulas. 

A metodologia que foi utilizada, teoria em que me embasei, e o modo como as 

atividades foram implementadas para que os meus objetivos fossem atingidos, serão 

descritos a seguir. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

O presente trabalho é de natureza teórico-prática. Sua elaboração se deu 

a partir da leitura de teóricos que escrevem sobre o assunto e de documentos  

públicos cujos objetivos são  traçar parâmetros e diretrizes educacionais. A 

aplicação do mesmo foi feita com alunos da primeira série do Ensino Médio, nas 

turmas 1001, 1003 e 1004 do Colégio Estadual Vera Cruz, em São João de 

Meriti, Rio de Janeiro, durante o ano letivo de 2015. Foram aplicadas cinco 

atividades lúdicas.   

Com este trabalho pretendi descobrir meios para estimular mais meu 

aluno ao aprendizado da Língua Inglesa – com jogos, vídeos, trabalhos de 

grupo e músicas, com intuito de propiciar aos alunos meios de desenvolverem,  

habilidade de leitura e de realização de atividades de  produção escrita. 

No que diz respeito à escolha do tema de cada atividade, procurei partir 

de algum assunto do interesse deles, ou que passasse uma mensagem de 

incentivo no intuito de estimulá-los para o aprendizado da língua por meio das 

discussões de textos, exercícios e dinâmicas envolvidas.  

A partir dos resultados obtidos, busquei aprimorar, cada vez, mais a 

prática pedagógica utilizada, para que os meus alunos pudessem atingir o 

objetivo esperado por mim.  

Para elaboração das atividades busquei embasar o meu trabalho em 

teóricos e em documentos educacionais, tais como: Parâmetros Curriculares 

Nacionais e Currículo Mínimo de Língua Estrangeira da Secretaria Estadual de 

Educação.  Procurei consolidar conteúdos previamente lecionados, para que, 

desta forma, a tarefa do aluno de trabalhar a habilidade leitura se tornasse mais 

confortável. 

A seguir, descrevo a base teórica sobre a qual o trabalho está 

fundamentado e relato como foram realizadas estas atividades com os alunos 

supracitados. 
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3.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 
O aprendizado de Inglês sempre foi visto como algo desmotivador pelos  

meus alunos, pois muitos acreditam que não têm base nem em sua língua materna, 

quanto mais para aquisição de outro idioma. Minha realidade de atuação contrasta 

muito com o que observei dos alunos nas aulas que assisti no Colégio Pedro II, onde 

os professores trabalham com estratégias de leitura desde o 6º ano do Ensino 

Fundamental. O conteúdo gramatical é introduzido através de um texto ou dinâmica, 

e a maioria destes alunos consegue acompanhar a aula e realizar as tarefas 

propostas. 

 Diante das circunstâncias envolvidas em minha sala de aula, na qual me 

deparo com alunos com falta de interesse, negligência familiar no que diz respeito à 

vida escolar, carência de conhecimento prévio, ausência de recursos da minha 

escola, enfim, diversos contratempos normalmente enfrentados pelos docentes de 

Língua Inglesa, como bem é ressaltado por Carmagnani (1987),ao afirmar que: “com 

objetivos quase sempre inatingíveis, falta de equipamento necessário, e, muitas 

vezes, despreparo dos próprios professores, o ensino de Inglês como Língua 

Estrangeira nas escolas foi acumulando fracassos”. Foi então que resolvi buscar 

ferramentas pedagógicas que pudessem me auxiliar em minhas aulas, tornando-as, 

assim, mais atraentes. Para isso, levei em consideração o que Bandura (2005) diz: 

“As pessoas são motivadas e orientadas pela previsão de metas e não apenas pela 

retrospectiva de suas limitações.” 

Com objetivo de desmitificar essa ideia de que Inglês é uma disciplina 

complicada de ser aprendida, e de despertar o gosto pelo aprendizado da língua 

tendo em vista o aprimoramento da competência leitora, trabalhei tendo como base 

a teoria do uso da linguagem de Widdowson, (apud MOITA LOPES, 1996)  que 

caracteriza o processo de leitura como: “Uma interação entre o mundo do leitor, 

representado por seu conhecimento sistêmico e seu conhecimento esquemático, e o 

mundo do escritor expresso no texto.”  

Procurei tornar minhas aulas mais dinâmicas e significativas, para introduzir o 

hábito da leitura em outro idioma, pois, como MOITA LOPES (1996) ressalta, quando 

se sabe ler em uma outra língua, isso propicia aprimoramento da habilidade de 
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leitura em sua língua materna.  

O educador que compartilha do processo de aprendizagem com os alunos, 

participa das atividades, troca ideias, motiva, questiona, inova, está ciente das mais 

novas tecnologias, etc., leva os alunos a uma independência maior e à 

responsabilidade por seu aprendizado e atuação no mundo como cidadão. 

No PRD o conhecimento adquirido na Formação Continuada, e a troca de 

experiência que vivenciei na observação das aulas no Colégio Pedro II, associados 

à leitura de teóricos e documentos educacionais, auxiliaram na condução dos meios 

de que eu necessitava para alcançar os meus propósitos supracitados. Busco 

recursos para aprimorar minha atividade de docência, pois concordo com a 

afirmação de que o professor que exige uma postura de seus alunos deve também 

fornecer as ferramentas que lhes são necessárias, como podemos ver nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2000): 

 

“Assim, se o professor espera uma atitude curiosa e investigativa, 
precisa, então, propor prioritariamente atividades que exijam essa 
postura, e não a passividade, valorizar o processo e a qualidade, e 
não apenas a rapidez na realização, e esperar estratégias criativas e 
originais, e não a mesma resposta de todos”. (PCNs- Ensino Médio, 
2000, p.93) 

 

Assim, munida de toda a informação anteriormente relatada, dei início ao 

presente trabalho de pesquisa, que culminou com a criação de atividades, que foram 

aplicadas aos meus alunos, gerando os dados a seguir relatados, fundamentais ao 

aprimoramento de minhas atividades pedagógicas. 

Desse modo, encerrada a fundamentação que serviu de embasamento ao 

presente trabalho, passo a demonstrar, de forma detalhada, todos os procedimentos 

que foram utilizados para a obtenção dos resultados, ainda parciais, que serão 

posteriormente relatados. 

 

 

 

 

  

 



16 
 

3.2. PROCEDIMENTOS 

 

A parte prática desta pesquisa foi realizada com alunos das turmas 1001, 

1003 e 1004 da primeira série do Ensino Médio, do Colégio Estadual Vera Cruz, em 

São João de Meriti, Rio de Janeiro, durante o ano letivo de 2015, o projeto foi 

executado em 10 aulas de 50 minutos cada. Para isso, foram aplicadas cinco 

atividades lúdicas, sendo elas:  

Atividade Lúdica Data Nome Tópico Gramatical Explorado 

1. Jogo 27/04/15 

29/04/15 

Game Using 

Simple 

Present 

 Revisão de “Simple Present” 

2. Vídeo 27/08/15 

29/08/15 

Everybody's 

Free (To Wear 

Sunscreen) 

Revisão de “Future with will” 

3. Trabalho de 

Grupo 

05/10/15 

07/10/15 

 I need Advice Revisão de “Modal verb: 

should” 

4. Jogo 26/10/15 

11/11/15 

Giving 

directions 

Revisão de “Imperative Form” 

5. Música 16/11/15 We’re All in 

this together- 

High School 

Musical 

  

Revisão de “Countable and 

Uncountable nous and 

Quantifiers” 

 

A primeira atividade aplicada foi um jogo, no qual a turma foi divida em 

grupos, em que um dos componentes foi eleito para ser o líder. Depois, coloquei em 

cima da mesa cartões virados para baixo e selecionei dois líderes que tiveram que 

se confrontar, e cada um deles teve de que montar uma frase na forma verbal 

pedida por mim. O aluno que terminasse primeiro ganharia o ponto para seu grupo. 

Na parte de produção escrita, os grupos tiveram que formar 10 frases no “Simple 

Present” utilizando os verbos: “have”, “go”, “work”, “watch”, “study” e “love”.  

Após a realização desta atividade, na qual observei o nível de engajamento 
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dos meus alunos, resolvi aplicar um questionário (anexo 1) para verificar quais 

seriam as outras que eu poderia realizar que, além de motivá-los, pudessem rever 

alguns conteúdos gramaticais e a base de compreensão leitora. Para isso, fiz a 

seguinte pergunta: 

Uma aula motivadora deveria ser realizada de que maneira? 
 

(      ) com jogos em geral 
(      ) com música 
(      ) com trabalhos de grupo 
(      ) com Filmes 
(      ) Trabalhar com textos sobre temas atuais  
(      ) Grupos de Monitoria 
(      ) Seminários 
(      ) outros. ________________________________________ 

E dentre as atividades supracitadas, as quatro primeiras foram as mais 

escolhidas por meus alunos. Em contrapartida, a opção “Trabalhar com textos sobre 

temas atuais” foi a menos selecionada. Entretanto, durante o período em cursei o 

programa percebi que o trabalho de leitura é a habilidade em foco no Colégio Pedro 

II – de fato pude observar que os alunos desde o 6º ano do Ensino fundamental têm 

contato com as estratégias de leitura. Em adição, na ocasião do I Simpósio sobre 

Línguas Estrangeiras, na escola de Educação Básica do PRD do Colégio Pedro II, 

quando apresentei o resumo do presente trabalho, fui orientada pela professora 

Patricia a iniciar as atividades com um texto correspondente às mesmas. (Os textos 

estão em anexo 2 : “Textos trabalhados nas atividades”) 

 Então, munida da informação de que meus alunos não haviam elegido a 

atividade de leitura como sua favorita, mas tendo em mente a importância do 

desenvolvimento da habilidade de leitura, parti em busca de meios que tornassem o 

aprendizado dessa essencial habilidade mais prazeroso, Como podemos observar 

nos trabalhos aplicados que apresento a seguir. 

A segunda atividade foi baseada no vídeo Everybody's Free (To Wear 

Sunscreen) - Baz Luhrmann 

Projetei a transcrição do vídeo no quadro para trabalhar com os alunos, e 

para aplicar as estratégias de leitura que aprendi ao longo do PRD. Fiz uma 

introdução a esta metodologia, pois, como já foi mencionado, meus alunos ainda 

não haviam sido apresentados a este tipo de trabalho. Sendo assim, fiz perguntas 

http://letras.mus.br/baz-luhrmann/
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oralmente, da seguinte maneira: 

Pré- leitura 

 O que vocês acham que este texto 

aborda?   

 Observem rapidamente o texto e 

identifiquem o tempo verbal usado. 

Que relação a escolha desse tempo 

tem com a temática do texto? 

Leitura 

 Retire uma frase na forma afirmativa 

que esteja no “Future with will”. 

 Procure uma palavra que você 

conheça. 

Pós- leitura 

  Produção escrita em duplas, na qual eles teriam que elaborar 10 frases 

dizendo o que eles planejam fazer depois que concluírem o Ensino 

Médio. 

Na ocasião não foram realizadas muitas perguntas de compreensão de texto 

propriamente ditas, porque eu, junto com os alunos, estava construindo a prática de 

leitura, que ainda não estava instaurada naquele contexto. Esta observação pode 

ser aplicada também a outras atividades aqui apresentadas. Entretanto, como 

pretendo aperfeiçoar estas atividades, para cada uma delas irei sugerir perguntas de 

interpretação de texto que podem vir a ser aplicadas em um momento futuro. Por 

exemplo, para esta atividade, poderiam ser feitas na fase de leitura, questões como: 

 Quais são os conselhos que ele dá? 

 Em que momento da vida ele sugere que se siga estes conselhos? 

 Por que a palavra “Now” está em destaque? 

  

A próxima atividade tratou de assuntos intimamente relacionados ao universo 

adolescente. Dei a ela o nome de “I need  Advice” 

 Exibi o vídeo e discutimos sobre o tema trabalhado no vídeo. 
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O tema foi desenvolvido por meio de um trabalho em grupo, da seguinte 

forma: 

Projetei situações retiradas do site “http://www.experienceproject.com” 

e trabalhei o conteúdo utilizando os textos, desta maneira: 

Pré- leitura 

 Vocês já acessaram um “site de ajuda”? 

Leitura 

 Como você descreveria a estrutura deste texto? 

 A partir da leitura do texto, que descreve 3 situações de pedido de 

conselho, realizei as seguintes perguntas para cada situação: 

  Qual é o problema que está sendo relatado nesta situação? 

  Que conselho você daria para esta pessoa?  

 Retire o “modal verb” que há em comum nestes textos, e diga a que 

conclusão você chegou sobre o seu uso? 

 Qual é a função desse modal? 

Pós- leitura 

Atividade: Que conselho você daria 

para esta situação? 

 

 Dividi a turma em grupos e solicitei que 

elaborassem situações de “ajuda” para 

serem sorteadas. 

 Os grupos elaboraram uma série de 

conselhos para cada situação 

sorteada.  

 Os alunos apresentaram os cartazes 

elaborados para a turma. 

Percebi também, nesta ocasião, que os meus alunos tiveram 

dificuldade em entender o teor geral do texto quando realizei a pergunta “Qual 

é o problema que está sendo relatado nesta situação? Foi necessário, 

promover meios de ativação do conhecimento sistemático característico deste 

gênero textual, reforçando, por exemplo, a função do  “Modal verb: should”. 
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Outras perguntas de pré-leitura que poderão ser feitas em uma 

próxima vez são: 

 

 Que tipo de pessoa procura este site?  

 O que leva as pessoas a procurarem essa fonte de ajuda?  

 Você acha que alguém pode ser efetivamente ajudado dessa forma? 

 Para a atividade seguinte elaborei um jogo, denominado “Giving directions” 

 

O tema foi desenvolvido através de um jogo em dupla, no qual projetei textos 

em diferentes gêneros, tais como: Instruções do uso das direções, conversação 

casual, lista de perguntas sobre direções e mapa (que pode ser visto a seguir). 

Pré- leitura 

 Quais são os pontos cardeais? 

 Quais perguntas fazemos em português quando estamos perdidos? 

Vamos ver como são em Inglês? 

Leitura   

 Onde o aluno A pretende chegar? 

 Qual é o significado de “Post Office”? 

 Vamos realizar o trajeto no mapa de acordo 

com as direções dadas? 

 Que estrutura utilizamos para dar direções a 

alguém?  

Pós- leitura 

 Dividi a turma em duplas e solicitei que 

confeccionassem algumas frases de direções, 

utilizando, como modelo, as apresentadas. 

 Fomos para fora da sala de aula e realizamos um jogo em círculo, 

utilizando as direções elaboradas: um aluno dava o comando e o outro 

executava, com os olhos vendados, até que este chegasse a um 

colega de sua turma, e, pelo tato, adivinhasse quem era a pessoa que 

encontrou. 
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Outras perguntas de pré-leitura que poderão ser feitas em uma próxima vez são: 
 

 Você costuma ter dificuldade para se localizar em lugares que não 

conhece? 

 Os brasileiros são bons em orientar pessoas que estão perdidas? 

A última atividade que descrevo teve como base a música – “We’re All in this 

together”- High School Musical 

 

Para explorar o tema, dividi a turma em duplas, e entreguei aos alunos a letra 

da canção fora de ordem e com algumas palavras faltando. Antes de os alunos 

assistirem ao vídeo com a letra da música, para colocá-la em ordem e completar. 

Levantei as seguintes questões: 

Pré- leitura 

 Vocês conhecem esta música? 

  O que vocês acham que uma música com o título : “We’re All in this 

together” aborda? 

Leitura 

 Observe um trecho retirado da canção e responda as perguntas a 

seguir.  

 

We're going to rock the house (rock the house) 

The party's on now everybody make some noise 

Come on, scream and shout 

 

 Qual é o significado do substantivo sublinhado? 

 Se fossemos substituir “some” antes do substantivo sublinhado por um 

“Quantifier”, por qual poderíamos fazer esta substituição? 

 Justifique sua resposta da questão anterior. 

Pós- leitura 

 Passei outras atividades, relacionando a 

música com os conteúdos: “Countable 
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Noun, Uncountable Noun and Quantifiers”. 

 Projetei o vídeo da apresentação do grupo: “High School Musical” com 

a tradução da letra da música e, em seguida, discutimos como o tema 

da mesma poderia ser aplicado no cotidiano escolar deles.  

Os alunos que conheciam a música souberam me responder as pergunta de 

pré-leitura, e incentivei-os a compartilhar este conhecimento com os seus colegas. 

Nesta atividade, outras questões de interpretação de texto que poderiam ser 

realizadas, são: 

 

 Qual é o gênero do texto a seguir? 

 Qual é a palavra que é enfatizada no refrão? Por que isto  

acontece? 

 

Para a compreensão dos textos apresentados a eles, busquei o conhecimento 

sistêmico, reuni o conhecimento do meu discente aos níveis sintático, lexical e 

semântico de um ou mais conteúdos lecionados, para que o no entendimento sobre 

o assunto abordado pudesse ser, de alguma forma, alcançado.  Baseado na teoria 

do uso da linguagem de Widdowson (apud MOITA LOPES, 1996) que diz:  

 

“ Ou seja, estou incorporando a este modelo a posição tomada na 
visão psicolinguística de leitura de que a interpretação semântica não 
requer a interpretação fonológica, em consonância, portanto, com a 
tradição chomskyana. Assim o leitor interpreta o significado das 
palavras diretamente de forma escrita.” (MOITA LOPES, 1996, p. 
140) 
 

 

As atividades foram realizadas em dupla ou em grupo, seguindo a Teoria de 

Aprendizagem, segundo Vygotsky (apud Moreira, 1995), que ressalta o seguinte: 

“o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, 

de sua interação com outros indivíduos e com o meio”. Desta forma, creio ter 

conseguido motivar os meus alunos a realizarem os exercícios propostos no final de 

cada atividade. 

Almejo, nos anos subsequentes, trabalhar com os meus discentes a 

habilidade de leitura de uma forma mais aprimorada, assim como é trabalhada com 
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os alunos do Colégio Pedro II, trabalhando o que são gêneros textuais, como 

identificá-los, trabalhar os marcadores discursivos, colaborar para a interpretação do 

texto utilizando as estratégias de “Skimming and Scanning”, e desenvolvendo, cada 

vez mais, o pensamento crítico dos meus educandos. Como pode se verificar a 

seguir, o primeiro passo nesse sentido já foi dado, e os resultados me mostraram 

que encontrei ferramentas pedagógicas capazes de motivá-los, tanto ao 

aprendizado de Língua Inglesa, como também, ao desenvolvimento de habilidades 

de leitura em outro idioma.  

 Os resultados anteriormente mencionados estão detalhados a seguir. 
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4. RESULTADOS PACIAIS  
 
 
         Os resultados se deram pela análise dos questionários a que os alunos, 

de todas as turmas do primeiro ano do Ensino médio, foram submetidos, um 

aplicado após a primeira atividade que realizei (anexo 1), e outro aplicado após 

a execução das atividades (anexo 4). As etapas de cada atividade foram 

relatadas em um diário de observação, no qual registrei enquetes que fiz com os 

meus alunos no final de cada atividade, para averiguar se a mesma auxiliou no 

seu aprendizado e se eles tinham gostado da aula, o que me permitiu verificar, 

dentre os métodos empregados, aqueles que se mostraram mais eficazes.  

A primeira pergunta do questionário inicial era a seguinte: 

 Você se sente desmotivado ao aprendizado de Língua Inglesa? 

 
(      ) Sim                              (      ) Não 

 
Diante de tal interpelação, a maior parte dos alunos relatou que se sente 

desestimulada ao aprendizado de Língua Inglesa, de acordo com levantamento 

realizado com discentes das turmas 1001, 1003 e 1004 da primeira série do 

Ensino Médio, do Colégio Estadual Vera Cruz, em São João de Meriti, Rio de 

Janeiro, durante o ano letivo de 2015, conforme pode ser observado no gráfico 

a seguir: 

 

 

60% 

40% 

TURMAS 1001, 1003 E 1004 

SIM

NÃO
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Complementando a pergunta supracitada, pedi que os educandos 

justificassem suas respostas. Dentre elas, algumas me chamaram atenção, 

como as que se pode observar nos exemplos a seguir: 

 

Foi aplicado, ainda, um questionário, após as atividades. Ao analisar as 

respostas dos meus alunos, pude constatar que: 

 A atividade que, na opinião deles, mais contribuiu para o seu aprendizado 

do conteúdo gramatical lecionado foi:  

 

Jogo – “Giving directions”. 
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 A atividade que eles consideraram melhor para o desenvolvimento da 

habilidade de leitura em Inglês foi: 

 

Música – “We’re All in this together”- High School Musical 

 

 A opinião deles quanto ao uso destas atividades, se elas os motivaram a 

aprender inglês: 

 

Todos responderam que sim. 

 

Partindo do pressuposto de que a presente pesquisa alcançou um resultado 

satisfatório, haja vista que, por meio do último questionário, pude constatar que a 

utilização destas atividades foi motivadora para meus alunos no aprendizado da 

Língua Inglesa, concluo que o uso de tais práticas pedagógicas transformou a 

aprendizagem de forma significativa, e elas foram recompensadoras para ambas as 

partes, docente e discentes, conforme o reconhecimento voluntário de uma aluna ao 

fim do último questionário.  

 

Podemos dizer que motivação é algo subjetivo, que depende de fatores 

internos e externos, tal como é definida por (ALONSO; CATURLA, 2000, p. 77) da 

seguinte forma: “A motivação é um conjunto de variáveis que ativam a conduta e 

orientam em determinado sentido para poder alcançar um objetivo.” Com base na 

definição supracitada, não posso afirmar que os resultados são definitivos, e sim 

parciais. Da mesma forma, não é possível prever que os efeitos serão os mesmos 

em outras escolas, em outras turmas e com outros profissionais. O que posso 
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atestar é que, com as minhas turmas de primeiro ano do Ensino Médio, foram 

gratificantes. 

Sendo assim, finalizo este trabalho tirando algumas conclusões a respeito do 

que foi realizado, e, de certa forma, estimulada a melhorar cada vez mais as minhas 

práticas pedagógicas, como é possível constatar na seção subsequente. 
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5. CONCLUSÃO  

 
Meu produto acadêmico é constituído de um conjunto de atividades 

compreendidas entre a aplicação de dois questionários realizados com alunos das 

turmas 1001, 1003 e 1004, da primeira série do Ensino Médio, do Colégio Estadual 

Vera Cruz, em São João de Meriti, Rio de Janeiro, durante o ano letivo de 2015. O 

primeiro foi usado para verificar o índice de motivação dos alunos e quais as 

atividades tornariam as aulas mais motivadoras (anexo 1).  O segundo teve como 

objetivo verificar a atividade que mais contribuiu para o aprendizado do conteúdo 

gramatical lecionado, a que eles consideraram melhor para o desenvolvimento da 

habilidade de leitura em Inglês e a opinião deles quanto ao uso destas atividades, se 

eles acharam que elas os motivaram no seu processo de ensino – aprendizagem de 

inglês (anexo 4).  

Por meio do questionário inicial, pude observar que o índice de falta de 

estímulo do aprendizado de Língua Inglesa dos alunos era alto. Além disso, foi 

constatado que as aulas consideradas motivadoras seriam aquelas com a aplicação 

das seguintes atividades: jogos em geral, músicas, trabalhos em grupo e filmes. Por 

fim, constatei que trabalhar com textos sobre temas atuais é a forma de aula que 

apresenta o maior nível de descontentamento dos discentes. É importante salientar 

que, embora tenha sido constatado o alto grau de insatisfação, comecei grande 

parte das atividades com textos, por julgar ser fundamental, conforme Albuquerque 

(apud MOITA LOPES, 1996): 

  

“Em outras palavras, aprender a ler em Língua Estrangeira ajuda no 

desenvolvimento da habilidade de leitura em língua materna, que é, 
na verdade a fonte de muitos problemas com os quais as crianças se 
defrontam na escola em todas as disciplinas.” (MOITA LOPES, 1996, 
p.132) 

 

No questionário final, pude constatar que a utilização de jogos interativos, 

como o “Giving directions”, contribuiu para o seu aprendizado do conteúdo 

gramatical lecionado. O uso de letras de músicas, como “We’re All in this together- 

High School Musical”, colaborou para melhorar o desenvolvimento da habilidade de 

leitura em Inglês. E, para a minha surpresa, todos os alunos concordaram que o uso 

destas atividades motivou o processo de ensino – aprendizagem de inglês. Assim, 
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conclui-se que o uso das práticas pedagógicas expostas ao longo do presente 

trabalho, além de ser recompensador, transformou a aprendizagem em algo mais 

significativo não só para os meus discentes, como também para mim, como uma 

educadora disposta a colher os frutos do seu trabalho ao constatar a melhora no 

aprendizado de seus alunos. 

A lição que o presente trabalho nos deixa é a de que a motivação é algo que 

depende de fatores internos e externos, ou seja, algo subjetivo, um, norte para se 

alcançar um objetivo. 

De todo o exposto, a conclusão a que se chega é de que a busca pelo “saber” 

e pelo “ensinar” é incessante, cabendo ao docente sempre se munir das “armas” 

necessárias à garantia do bom aprendizado por parte de seus alunos. E, escolhendo 

as “armas” certas, o alvo da motivação será atingido, o que fará com que o 

aprendizado seja facilitado, e o ensinar, uma grande satisfação. 
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                COLÉGIO PEDRO II 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROGRAMA 
DE RESIDÊNCIA DOCENTE – ÁREA IV - INGLÊS 
           COLÉGIO ESTADUAL VERA CRUZ 

 
 
NAME:__________________________________________________    NUMBER:_______                    
DISCIPLINE: Inglês                                                                                 TEACHER: FÁTIMA                                                                   
CLASS: 100___                                                               DATE:_______________________ 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Responda as perguntas abaixo com sinceridade, pois suas 
respostas serão muito importantes para o aprimoramento de 
nossas aulas e do processo de ensino-aprendizagem de Inglês. 
 
 
 
 

1) Você se sente desmotivado ao aprendizado de Língua Inglesa? 
 
(      ) Sim                              (      ) Não 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 

2) Uma aula motivadora deveria ser realizada de que maneira? 
 
(      ) com jogos em geral 
(      ) com música 
(      ) com trabalhos de grupo 
(      ) com Filmes 
(      ) Trabalhar com textos sobre temas atuais  
(      ) Grupos de Monitoria 
(      ) Seminários 
(      ) outros. ________________________________________ 
 
 

3) Que nota de 0 a 10 você daria na sua aula de Inglês hoje, quanto a questão de 
motivação? 

                                            ____________________  

 
THANK YOU! 

 

ANEXO 1: 
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ANEXO 2: 
 

TEXTOS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES 

Atividade Lúdica: 

2. Vídeo 

Everybody's Free (To Wear Sunscreen) 

Baz Luhrmann 

Ladies and gentlemen of the class of '99 

"Wear sunscreen" 

If I could offer you only one tip for the future, "sunscreen" would be it. 

The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas 

the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering 

experience. 

I will dispense this advice NOW! 

Enjoy the power and beauty of your youth. 

Oh, never mind. 

You will not understand the power and beauty of your youth until they've 

faded. 

But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a 

way you can't grasp now how much possibility lay before you and how 

fabulous you really looked. 

You are not as fat as you imagine. 

Don't worry about the future. 

Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra 

equation by chewing bubble gum. 

The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your 

worried mind, the kind that blindside you at 4 pm on some idle Tuesday. 

Do one thing every day that scares you. 

http://letras.mus.br/baz-luhrmann/
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Sing 

Don't be reckless with other people's hearts. 

Don't put up with people who are reckless with yours. 

Floss 

Don't waste your time on jealousy. 

Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. 

The race is long and, in the end, it's only with yourself. 

Remember compliments you receive. 

Forget the insults. 

If you succeed in doing this, tell me how. 

Keep your old love letters. 

Throw away your old bank statements. 

Stretch 

Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. 

The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do 

with their lives. 

Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. 

Get plenty of calcium.  

Be kind to your knees. 

You'll miss them when they're gone. 

Maybe you'll marry, maybe you won't. 

Maybe you'll have children, maybe you won't. 

Maybe you'll divorce at 40. 

Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. 

Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself 

either. 

Your choices are half chance. 

So are everybody else's. 

Enjoy your body. 

Use it every way you can. 

Don't be afraid of it or of what other people think of it. 

It's the greatest instrument you'll ever own. 
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 Dance 

Even if you have nowhere to do it but your living room. 

Read the directions, even if you don't follow them. 

Do not read beauty magazines. 

They will only make you feel ugly. 

"Brother and sister together we'll make it through, 

Someday a spirit will take you and guide you there 

I know that you're hurting but I've been waiting there for you 

and I'll be there just helping you out 

whenever I can..."  

 

Get to know your parents. 

You never know when they'll be gone for good. 

Be nice to your siblings. 

They're your best link to your past and the people most likely to stick with 

you in the future. 

Understand that friends come and go, 

but with a precious few you should hold on. 

Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older 

you get, 

the more you need the people who knew you when you were young. 

Live in "New York City" once, but leave before it makes you hard. 

Live in "Northern California" once, but leave before it makes you soft. 

 

Travel 

Accept certain inalienable truths: 

Prices will rise. 

Politicians will philander. 

You, too, will get old. 

And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were 

reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. 

Respect your elders. 

Don't expect anyone else to support you. 

Maybe you have a trust fund. 

Maybe you'll have a wealthy spouse. 
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 But you never know when either one might run out. 

Don't mess too much with your hair or by the time you're 40 it will look 85. 

Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. 

Advice is a form of nostalgia. 

Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, 

painting over the ugly parts and recycling it for more than it's worth. 

But trust me on the sunscreen. 

"Brother and sister together we'll make it 

through, 

Someday a spirit will take you and guide 

you there 

I know that you're hurting but I've been 

waiting there for you 

and I'll be there just helping you out 

whenever I can..." 

Everybody's Free, Everybody's Free To Feel 

Good!  

 

 

Atividade Lúdica: 

3. Trabalho de Grupo 

 

 

I NEED ADVICE 
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Atividade Lúdica: 

4. Jogo 

GIVING DIRECTIONS 
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STOP 
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Atividade Lúdica: 

5. Música 

We're All In This Together 
High School Musical 

Composição: Matthew Gerrard / Robbie Nevil 

"All right, here we go!" 
Together, together, together, everyone! 
Together, together, come on, lets have some fun! 
Together, we're there for each other every time! 
Together, together, come on let's do this right! 
TROY: Here and now it's time for celebration 
I finally figured it out (yeah yeah) 
That all our dreams have no limitations 
That's what it's all about 
GABRIELLA: Everyone is special in their own way 
We make each other strong (make each other strong) 
We're not the same, we're different in a good way 
Together's where we belong 
We're all in this together 
Once we know that we are 
We're all stars and we see that 
We're all in this together 
And it shows when we stand 
Hand in hand, make our dreams come true 
"Oooh, everybody, now!" 
Together, together, together, everyone! 
Together, together, come on, lets have some fun! 
Together, we're there for each other every time! 
Together, together, come on let's do this right! 
RYAN: We're all here (yeah) 
And speaking out with one voice (one voice) 
We're going to rock the house (rock the house) 
The party's on now everybody make some noise 
Come on, scream and shout 
SHARPAY: We've arrived 
Because we stuck together 
Champions one and all 
We're all in this together 
(GABRIELLA: together) 
Once we know that we are 
(GABRIELLA: that we are) 
We're all stars and we see that 
We're all in this together (oooh) 
And it shows when we stand 
Hand in hand, make our dreams come true 
We're all in this together 

We can fly know inside 
We can make it (oooh) 
We're all in this together 
(GABRIELLA: everyone) 
Once we see there's a chance 
That we have and we take it 
"Wildcats sing along 
Yeah, you really got it going on 
Wild cats in the house 
Everybody say it now. 
Wild cats everywhere 
Wave your hands up in the air 
That's the way we do it 
Let's get to it 
Time to show the world." 
"All right, here we go!" 
We're all in this together (oooh) 
Once we know that we are 
(TROY: that we are) 
We're all stars and we see that 
(TROY: We see that) 
We're all in this together 
(GABRIELLA: all together) 
(TROY: ooohh, yeah) 
And it shows when we stand 
Hand in hand, make our dreams come 
We're all in this together 
When we reach, we can fly 
(TROY: We can fly) 
Know inside we can make it 
(TROY: We can make it) 
We're all in this together (oooh) 
Once we see 
(TROY: Once we see) 
There's a chance 
(TROY: There's a chance) 
That we have and we take it 
(TROY: We have and we take it) 
Wildcats everywhere 
Wave your hands up in the air 
That's the way we do it 
Let's get to it 
Come on everyone! 
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              APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
 

Jogo com “Flashcards”- Game using Simple Present 

  

Vídeo - Everybody's Free (To Wear Sunscreen) - Baz Luhrmann  

 

 

 

ANEXO 3: 

http://letras.mus.br/baz-luhrmann/
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                       Trabalhos de grupo- I need  Advice 

 

 

Jogo – Giving directions 
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Música – We’re All in this together- High School Musical 
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(      ) Jogo com “Flashcards”- Game using Simple Present 
(       ) Trabalhos de grupo- I need  Advice 
(      )  Jogo – Giving directions 
(      ) Música – We’re All in this together- High School Musica 
 

                          COLÉGIO PEDRO II 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA DOCENTE – ÁREA IV - INGLÊS 
           COLÉGIO ESTADUAL VERA CRUZ 

 
 
NAME:__________________________________________________    NUMBER:_______                    
DISCIPLINE: Inglês                                                                                 TEACHER: FÁTIMA                                                                   
CLASS: 100___                                                               DATE:_______________________ 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Responda as perguntas abaixo com sinceridade, pois suas 
respostas serão muito importantes para o aprimoramento de 
nossas aulas e do processo de ensino-aprendizagem de Inglês. 
 
 

Qual foi a atividade que mais contribuiu para o seu aprendizado do conteúdo 
gramatical lecionado? 
 
  
 
 
(      ) Vídeo - Everybody's Free (To Wear Sunscreen) - Baz Luhrmann  
 
Justifique sua resposta. 
 
 
Qual das atividades acima, você considera melhor para o desenvolvimento da 
habilidade de leitura em Inglês? 
_________________________________________________________ 
 Você acha que o uso destas atividades motivaram no seu processo de ensino – 
aprendizagem de inglês? 
                 (      ) Sim                             (      ) Não 
Justifique sua resposta. 
 
Que nota de 0 a 10 você daria na sua aula de Inglês hoje, quanto a questão de 
motivação para assimilação do conteúdo passado pela professora? 
                               ____________________  

 
                                 THANK YOU FOR EVERYTHING!  

ANEXO 4: 

http://letras.mus.br/baz-luhrmann/

