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Teoria da 
Atividade (TA)

O que é a Teoria da 
Atividade (TA) e 
para que serve?

Fuks 
et al. (2011)

É uma teoria útil
para compreendermos
a colaboração mediada

por tecnologias 
computacionais

Consideram que a TA explica
como os seres humanos
realizam atividades em
situações cotidianas, 

individualmente
e em sociedade

Introdução



  

Conceitos da
TAatividade

sujeito

objeto

ações

artefato

Entidade 
representada 
por uma 
pessoa ou um 
grupo

É a unidade 
mínima de 
significado 
para 
compreender 
as ações de 
um sujeito

É algo 
concreto 
(documento) 
ou abstrato 
(ideia, 
decisão) 

Comportamen
to dinâmico 
sobre o objeto 
produzido pelo 
sujeito

Ferramentas 
físicas ou abstratas 
que apoiam a 
realização de 
atividades



  

Sujeito Objeto

Artefatos

Ações

Figura: Ação mediada por artefatos (Fuks et al. (2011)

TA

Fundamentos



  

Aspectos 
histórico-cultural 

da TA● É uma linha teórica e de pesquisa interdisciplinar proveniente da 
psicologia sócio-histórica e cultural russa, iniciada nos anos 1920 e 
1930 pelos psicólogos Vygostky, Luria e Leontiev.

● Iniciou-se com estudos sobre o desenvolvimento de crianças e se 
expandiu para os estudos de atividades de trabalho, tais como 
serviços bancários, de saúde, trabalho legal e na agricultura.

Lev Vygostky
(1896-1934)

Alexei Leontiev
(1903-1979)

Alexander Luria
(1902-1977)



  

Fundamentos

● O conceito de atividade foi introduzido pelo filósofo alemão George 
W. Friendrich Hegel, que reconheceu o papel da atividade produtiva 
e os instrumentos do trabalho no desenvolvimento do conhecimento.

● Outro conceito fundamental da TA é a realização da atividade por 
mediação de artefatos

●● artefatos podem ser físicos (ex. ferramentas e máquinas) ou 
abstratos (cognição) (ex. Linguagem, uma notação matemática, uma 
mapa, sistema computacional)

Artefatos
físicos

Atuam 
sobre 
coisas

Artefatos
cognitivos

Atuam como um 
instrumento da
Atividade psicológica

Ambiente

Objeto

Sujeito

Artefato Ação



  

Fundamentos
Se quisermos compreender a atividade e o 
desenvolvimento da espécie? Como 
fazemos?

População, 
comunidade

Objeto
Ambiente natural 
ou artificial

Divisão de 
trabalho

Refere-se à 
organização 
explícita e 
implícita da 
comunidade em 
relação ao 
processo de 
transformação do 
objeto no 
resultado

Ação

TA

População, 
comunidade

Objeto

Objeto

Regras

São normas implícitas 
ou explícitas, 
convenções, tradições, 
rituais e relações 
sociais estabelecidas 
numa comunidade 

Ambiente natural 
ou artificial

TA
Ação



  

Fundamentos

TA
Mediação

Antes

Natural

Ecológico

Adaptação
Ao meio Consumo

Histórico

Econômico

Após

Produção (Cooperação)

Distribuição
(Coordenação)

Troca (Comunicação)Fonte: Fuks et al. (2011)



  

Fundamentos
Artefatos

Sujeito Objetos

Comunidade Divisão de 
trabalho

Regras

PRODUÇÃO

DISTRIBUIÇÃOTROCA

Sistemas computacionais, 
internet, computador, técnica, 
método, ferramenta, livro, caneta, 
etc...

Resultado, produtoResultado, produto

Papéis, 
coordenação
mútua, 
coordenação 
hierárquica

Negociação, 
política, 
conhecimento 
compartilhado, 
protocolo de 
interação

Usuário, 
cliente, aluno, 
etc...

Usuários, clientes, 
gerentes, 
comunidade de 
prática

CONSUMO



  

O modelo “Teoria da Atividade” vem sendo usado para 
descrever e analisar o uso de tecnologias computacionais 
na realização de atividades humanas em contextos reais. 
Portanto, sob essa perspectiva, para se projetar o suporte 
computacional para a colaboração, deve-se levar em 
consideração:

► as diferentes possibilidades de comunicação e 
interação entre os participantes;

► as diferentes formas de coordenação e cooperação 
para a realização em grupo da atividade;

► a diversidade de contextos

Conclusões

Fonte: Fuks et al. (2011)
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