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Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E, quando o amor ao 

dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os 
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Albert Einsten 

 

A teacher is one who makes himself progressively unnecessary.  

Thomas Carruthers 
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RESUMO 

 

Esta tese destaca a importância do feedback corretivo imediato nos softwares didáticos 

de ensino linguístico em âmbito acadêmico. Procuramos demonstrar que, mais do que 

simplesmente informar sobre o desempenho do aprendiz de LE, esse feedback  pode 

atuar como um mediador da atividade cognitiva e metacognitiva discente. No plano 

teórico, situamos o ambiente de ensino-aprendizagem em que essa tecnologia deve 

operar e destacamos as condições metodológicas, didáticas e informáticas mais 

favoráveis para o sucesso da sua concretização. Apoiados na perspectiva do Ensino-

Aprendizagem das Línguas Estrangeiras, apresentamos a evolução dos métodos aliados 

às tecnologias educativas e, no CALL (Computer Assisted Language Learning), do uso 

do computador no ensino-aprendizagem, focalizando os modos de correção automática 

das atividades linguísticas. A partir daí, concebemos o modo de correção cognitivista 

que trata o erro do aprendiz por meio da previsão de suas eventuais respostas, 

cadastráveis no sistema informático, e da criação de mensagens específicas do erro e da 

questão que possam auxiliar na resolução das atividades propostas. Tais previsões, 

assim como as relativas mensagens, encontram respaldo na disciplina Análise de Erros, 

fundada em meados de 1960 por Stephen Pit Corder.  No plano prático, criamos o 

software F.A.R.E., uma ferramenta de autoria para o professor capaz de abrigar 

atividades de compreensão textual e competência linguística a serem realizadas em 

modalidade assíncrona. A especificidade do programa é o cadastro de mensagens de 

acerto ou focalização do erro discente (Mensagem Focalizar), análise da questão 

(Mensagem Analisar), resolução da questão por meio de um exemplo (Mensagem 

Resolver) e explicação da resposta correta em discurso didático (Mensagem Executar). 

Em segunda etapa, criamos e cadastramos no software F.A.R.E. uma Unidade de 

Aprendizagem (UA) com cinco atividades linguísticas sobre a introdução do romance 

Se una notte d’inverno un viaggiatore, de Italo Calvino.  O programa foi posteriormente 

testado junto a estudantes de graduação e licenciatura em Letras, com habilitação em 

italiano, da Universidade de São Paulo, e os resultados indicam que o aprendiz inserido 

em contexto acadêmico reconhece esse feedback automático corretivo como um 

mediador da sua atividade cognitiva e como um fator relevante para a aprendizagem da 

língua alvo. Pudemos constatar que a interação dos estudantes com as mensagens por 

eles acionadas gerou a diminuição da sua incerteza acerca do enunciado e da realização 

das atividades propostas, o abandono da estratégia “tentativa e erro” em prol de 

estratégias cognitivas até chegar à resposta correta e, acima de tudo, a oportunidade de 

obter um maior controle sobre o material didático, sobre os próprios processos 

cognitivos envolvidos na solução dos problemas e, em última instância, sobre a própria 

aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: italiano língua estrangeira, feedback corretivo automático, 

análise de erro, cognição, metacognição 
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ABSTRACT 

 

This thesis highlights the importance of immediate corrective feedback in educational 

software for language teaching in the academic sphere. We aim to demonstrate that, 

rather than simply reporting on the performance of the foreign language learner, this 

feedback can act as a mediator of students’ cognitive and metacognitive activity. At the 

theoretical level, we describe the teaching–learning environment in which this 

technology should be used, as well as the most favorable methodological, educational 

and information technology requirements for its successful implementation. We present 

the evolution of methods associated with educational technologies based on the 

perspective of the Foreign Language Teaching, and in CALL (Computer-Assisted 

Language Learning), the evolution of the use of computers in teaching and learning, 

focusing on modes for the automatic correction of language activities. Based on this, we 

developed the concept of the cognitive correction mode, which deals with students’ 

errors by predicting their possible responses, which can be recorded in the computer 

system, and by creating messages that are specific to the error and the issue, and that 

may assist in resolving the proposed activities. These predictions and the related 

messages are supported in the discipline of Error Analysis, established in mid-1960 by 

Stephen Pit Corder. On a practical level, we created the F.A.R.E. software, an authoring 

tool for teachers that can cater for text-comprehension and linguistic competence 

activities to be performed in an asynchronous mode. The specificity of the program is 

the recording of messages for hits or for focusing student errors (Focus Message), for 

analyzing the issue (Analyze Message), addressing the issue by means of an example 

(Resolve Message) and for explaining the correct answer in didactic discourse (Execute 

Message). In the second step, we created and recorded a Learning Unit (LU) in the 

F.A.R.E. software with five linguistic activities related to the introduction of the 

novel  Se una notte d’inverno un viaggiatore, by Italo Calvino.  The program was later 

tested with undergraduate and licentiate students of Language e Literature, majoring in 

Italian at the University of São Paulo. The results indicate that a student within the 

academic context recognizes this automatic corrective feedback as a mediator of his or 

her cognitive activity and as a relevant factor for learning the target language. We 

observed that the interaction of students with the messages they triggered resulted in a 

reduction in their uncertainty about the statement and the completion of the proposed 

activities, the abandonment of the trial-and-error strategy in favor of cognitive strategies 

to arrive at the correct answer, and, above all, the opportunity to gain greater control 

over the instructional material, their own cognitive processes involved in solving 

problems and, ultimately, their own learning. 

  

KEYWORDS: Italian foreign language, automatic corrective feedback, error analysis, 

cognition, metacognition 

 

 

 

 

 



9 
 

RIASSUNTO 

 

Questa tesi rileva l’importanza del feedback correttivo immediato nei software didattici 

di insegnamento linguistico in ambito accademico. Cerchiamo di dimostrare che oltre a  

informare sulla performance dell’allievo di LS, questo feedback può fungere da 

mediatore dell’attività cognitiva e metacognitiva discente. Sul piano teorico, abbiamo 

individuato l’ambiente di insegnamento-apprendimento in cui questa tecnologia deve 

operare e abbiamo sottolineato le condizioni metodologiche, didattiche e informatiche 

più favorevoli al successo della sua concretizzazione. Nella prospettiva 

dell’Insegnamento-Apprendimento delle Lingue Straniere, abbiamo presentato 

l’evoluzione dei metodi insieme alle tecnologie educative e, nel CALL (Computer 

Assisted Language Learning), quella dell’uso del computer nell’insegnamento-

aprendimento, mettendo a fuoco le modalità di correzione automatica nelle attività 

linguistiche. A questo punto abbiamo concepito il modo di correzione cognitivista che 

tratta l’errore dell’allievo attraverso la previsione delle sue eventuali risposte, 

registrabili sul sistema informatico, e la creazione di messaggi specifici riguardanti 

l’errore e la domanda che possano aiutare nella risoluzione delle attività proposte. Tali 

previsioni, nonché i corrispettivi messaggi, trovano sostegno nella disciplina Analisi 

degli Errori, fondata negli anni 60 da Stephen Pit Corder. Sul piano pratico, abbiamo 

creato il software F.A.R.E., ovvero un programma di authoring per il professore, capace 

di accogliere attività di comprensione testuale e competenza linguistica da realizzare in 

modalità asincrona. La specificità di questo programma è il registro di messaggi sulla 

correttezza o focalizzazione dell’errore discente (Messaggio Focalizzare), analisi della 

materia (Messaggio Analizzare), risoluzione della domanda attraverso un esempio 

(Messaggio Risolvere) e spiegazione della risposta corretta in discorso didattico 

(Messaggio Eseguire). In seconda fase, abbiamo creato e registrato nel software 

F.A.R.E. un’Unità di Aprendimento (UA) composta da cinque attività linguistiche 

sull’introduzione del romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore, di Italo Calvino.  

Il programma è stato sucessivamente testato insieme a studenti di laurea in Lettere con 

specializzazione in italiano dell’Università di San Paolo, e i risultati indicano che 

l’allievo inserito in contesto accademico riconosce questo feedback correttivo 

automatico come un mediatore della sua attività cognitiva e come un fattore rilevante 

per l’apprendimento della lingua da imparare. Abbiamo potuto constatare che 

l’interazione degli studenti con i messaggi da loro azionati ha portato alla diminuzione 

delle loro incertezze riguardo la consegna e la realizzazione delle attività proposte, 

all’abbandono della strategia “tentativo ed errori” in favore di strategie cognitive finché 

non arrivavano alla risposta corretta e, soprattutto, all’opportunità di ottenere un 

maggiore controllo sul materiale didattico, sui propri processi cognitivi coinvolti nella 

soluzione dei problemi e, in ultima istanza, sul proprio apprendimento.  

   

PAROLE-CHIAVE: italiano lingua straniera, feedback automatico correttivo, analisi 

dell’errore, cognizione, metacognizione  
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INTRODUÇÃO 

 

 O aprendizado de uma língua estrangeira em contexto de sala de aula há muito é 

facilitado por instrumentos como aparelhos de áudio e vídeo, transmissor ou projetor de 

imagens e, desde que passou a integrar todas essas linguagens, também o computador. 

 Esses instrumentos, pensados e concebidos a princípio para outras finalidades, 

começaram a ser utilizados em meados dos anos 50 com fins educativos para facilitar o 

ensino-aprendizagem de qualquer disciplina, inclusive das línguas estrangeiras, tendo 

recebido a denominação “tecnologias educativas” ou “tecnologias didáticas” 

(PICHIASSI, 2007). 

 Hoje, fica difícil pensar o ensino das línguas estrangeiras prescindindo do uso do 

computador, sobretudo porque ele trouxe mudanças significativas que propiciaram a 

aprendizagem ativa e descentralizada e, em maior grau, a aprendizagem autônoma, ou 

autoaprendizagem. 

  Diferentemente da mensagem transmitida pelo livro didático ou pelo quadro-

negro, o ambiente na rede permite que a mensagem transmitida pelo computador se 

torne modificável quando manipulada pelo seu receptor. Diante de um programa, o 

aprendiz está livre para explorar um conjunto de territórios por onde a mensagem 

circula, disposta não mais em rota, mas em rede (SILVA, 2006, p.11).  

  Portanto, não se trata unicamente de uma transposição de suporte. Um material 

didático informatizado tem a capacidade de ampliar a informação, integrando diferentes 

fontes e linguagens (dicionário, gramática, língua escrita, visual, sonora), de 

disponibilizá-la de forma interativa e ressignificá-la de acordo com o percurso e 

recursos de apropriação utilizados pelo aprendiz. 

  A interação que se estabelece entre a interface gráfica de um programa 

educacional e o usuário desse programa é comumente definida interação aluno-

máquina, ou, em sentido mais amplo, interatividade. 

 Tecnicamente, a interatividade distingue-se da interação porque se refere à 

relação do homem com a tecnologia e os canais de comunicação, desassociando-se da 

interação social entre pessoas (WAGNER, 1994, 1997; LEMOS, 2000; SILVA, 2006).  

A interatividade pode ser vista hoje como “um dos fenômenos mais importantes 

da modernidade, que estaria provocando uma revolução na educação.” (MATTAR, 

2009). Diante da tela do computador, o aprendiz pode se transportar para outras 
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realidades, a priori inacessíveis da sua carteira na sala de aula, e assim construir seu 

conhecimento a partir de experiências únicas e subjetivas, como na vida. 

Essa experiência individual de aprendizagem, que requer um processo ativo por 

parte do aprendiz, favorece o conhecimento acerca dos próprios processos cognitivos, 

ou metacognição. A metacognição refere-se, entre outras coisas, ao “monitoramento 

ativo e à consequente regulação e orquestração desses processos [cognitivos] em relação 

aos objetos cognitivos ou dados sobre os quais eles incidem, usualmente a serviço de 

alguma meta ou objetivo concreto.” (FLAVELL, 1976, p.232). 

Portanto, é em sentido amplo que se dá a construção do conhecimento discente 

em ambiente virtual de aprendizagem. Segundo Mauro Pichiassi (2007, p18): 

 

O construtivismo aparece como a teoria que melhor explica o recurso às 

novas tecnologias na didática, repropondo modelos que, por determinados 

aspectos, recordam as formas do ativismo (aprendizagem centrada na 

atividade do aprendiz, aprendizagem por projetos, etc.), mas com uma ênfase 

maior nos patamares regulativos do processo de aprendizagem, no emprego 

mais articulado de recursos, nas tecnologias – seja como meio para amenizar 

a carga, seja como modalidades novas de aprendizagem, na “metacognição” e 

na superação do sistema classe-escola em direção ao cenário da classe 

global
1
. 

  

No cenário em que o aprendiz constrói e autorregula seus próprios 

conhecimentos, a ação docente aparece como condição para promover o ensino.  

Um curso online utilizado como suporte em sala de aula tem no docente a 

função de “mediador entre a estrutura informática e os aprendizes; ele é uma espécie de 

interface humana entre a fonte das informações e o aprendiz” (PICHIASSI, 2007, 

p.176)
2
. Ainda que seja o próprio aprendiz a construir o seu conhecimento, acessando 

livremente as várias linguagens e fontes em que se dispõe e se difunde a mensagem que 

lhe fora apresentada, essa incursão no saber tem uma espécie de guia, o professor, o 

qual dá as coordenadas e está sempre alerta, pronto para amparar os que se sentem 

perdidos ou “trazer de volta” aqueles que, de fato, em algum momento se perderam. 

                                                           
1
 “Il costruttivismo appare come la teoria che meglio spiega il ricorso alle nuove tecnologie nella 

didattica, riproponendo modelli che per certi aspetti ricordano le forme dell’ ativismo (apprendimento 

centrato sull’ attività dell’ allievo, apprendimento per progetti ecc.), ma con una più forte enfasi sulle 

impalcature regolative del processo di apprendimento, su un impiego più articolato di risorse, sulle 

tecnologie sia come mezzo per alleggerire il carico sia come modalità nuove di apprendimento, sulla 

“metacognizione” e sul superamento del sistema classe-scuola verso lo scenario della classe globale.”  

Doravante, os textos citados nesta pesquisa publicados em língua estrangeira terão nossa tradução no 

corpo da página e o original transcrito em nota.  
2
 “[...] mediatore tra la struttura informatica e gli studenti; egli è una sorta di interfaccia umana tra la 

fonte delle informazioni e lo studente.” 
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Além disso, em todas as modalidades de ensino mediado pelo computador e, 

sobretudo, no ensino a distância, as ações didáticas devem se converter em 

interatividade.  

 Portanto, dentre os desafios relativos à aprendizagem de línguas estrangeiras 

mediada pelo computador, a interatividade do programa educacional apresenta-se, de 

fato, como uma questão de ordem técnica e pedagógica, que deve levar em conta as 

possibilidades de recursos tecnológicos e informáticos aplicáveis a uma didática efetiva. 

E o que seria uma didática efetiva em ambiente virtual de aprendizagem (AVA)?  

Uma didática efetiva em AVA deve, em primeiro lugar, respeitar o estilo de 

aprendizagem e o perfil dos aprendizes, levando-se em consideração o contexto 

educacional no qual eles estão inseridos e, consequentemente, o processo de 

aprendizagem pelo qual se dá a aquisição da língua alvo. 

Em segundo lugar, há que se definirem as necessidades dos aprendizes para que 

se estabeleçam os objetivos que se pretendem alcançar com o material didático 

disponível em AVA. Essas necessidades podem ser imediatas, considerando-se o 

currículo do curso, de modo que os objetivos traçados servirão a incidir sobre um 

conteúdo já estudado ou que se está estudando, ou extensivas, visando à competência 

comunicativa ou à formação cultural dos aprendizes de modo geral.  

Além disso, uma didática efetiva mediada pelo computador deve considerar os 

princípios de estrutura, navegabilidade e comunicabilidade  de um programa 

educacional (BELISÁRIO, 2003), de modo a garantir uma interface interativa pela qual 

se dará o ensino-aprendizagem da língua estrangeira. 

 

Para este estudo, projetamos um software didático de apoio para o ensino 

acadêmico do italiano como língua estrangeira, denominado F.A.R.E., que hospedará 

materiais autênticos em língua italiana e atividades correspondentes de compreensão 

textual e competência linguística. 

Escolhemos potencializar nossa ação didática nos feedbacks corretivos, 

sobretudo os negativos, por entendermos que se trata de uma questão metodológica 

fundamental no ensino LE mediado pelo computador
3
.   

                                                           
3
 Segundo DOUGHTY e LONG (2003), a provisão de feedbacks negativos tem o status de um princípio 

metodológico em TBLT [Task-Based Language Teaching], com boas evidências de que seu uso seja 

facilitativo. 
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De fato, a característica peculiar do nosso software é atuar em duas frentes: 1) 

fornecer feedbacks específicos para cada tipologia de erro – prevista anteriormente pelo 

professor – que o aprendiz possa cometer durante a realização das atividades e 2) 

fornecer feedbacks específicos sobre a questão a ser resolvida. Nosso objetivo é ativar a 

metacognição do discente acadêmico e tornar consciente e reflexivo o seu processo de 

aprendizagem.  

Utilizaremos o software F.A.R.E. como pesquisa de campo junto a estudantes de 

graduação em italiano da Universidade de São Paulo, com o objetivo responder a três 

perguntas de pesquisa, a saber: 

 

1) Os feedbacks F.A.R.E. interferirão no percurso cognitivo dos 

aprendizes? 

2) Os feedbacks F.A.R.E. auxiliarão na realização bem-sucedida das 

atividades propostas? 

3) Uma interface gráfica projetada ad hoc para “tratar” o erro do 

aprendiz poderá auxiliar no processo metacognitivo de aprendizagem 

de uma língua estrangeira? 

 

No primeiro capítulo desta tese, traçaremos um breve panorama dos métodos de 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira do século XX e das tecnologias educativas 

que acompanharam essa evolução. A descrição dos métodos focalizará a atenção 

dispensada ao aprendiz, os estilos de aprendizagem, a construção do conhecimento, a 

reflexão e autonomia discente. 

No segundo capítulo, discorreremos sobre o estabelecimento do uso do 

computador nas aulas de língua estrangeira (LE) e a formação e os avanços de uma 

disciplina instituída especificamente para tratar desse tema, o CALL (Computer 

Assisted Language Learning). 

Ilustraremos o cenário do e-learning com a descrição dos principais softwares e 

programas dedicados ao ensino de línguas, dos materiais digitais, das atividades 

realizadas pelo computador e, especialmente, dos feedbacks das atividades. 

A partir daí, centralizaremos nossa pesquisa na análise do método de correção 

automatizado. Veremos como a didática de línguas lida com as questões relativas ao 

momento da correção das atividades, as tipologias de feedbacks existentes e quais 

aspectos interacionais e interativos devem ser considerados e priorizados.  
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Paolo Balboni (2002, p.133) postula, no início deste século, que devemos 

priorizar o método de correção incidente na reflexão do discente sobre a língua: 

 

È exatamente sobre o método de correção que se deve focar a atenção para 

avaliar esses produtos [materiais digitais]: os mais válidos são os que levam o 

estudante a refletir sobre a língua. Por exemplo, diante de um erro, um bom 

programa não dá a solução correta, mas se limita a sinalizá-lo, pedindo ao 

estudante que tente novamente; se a segunda tentativa está errada, o 

programa pode oferecer uma dica ou um esquema gramatical e dar exemplos; 

se o estudante continuar a dar uma resposta errada, o computador pode 

fornecer a resposta correta, mas retém na memória a indicação da zona 

obscura e, no momento de fechar o programa, imprime uma página listando 

todos os pontos sobre os quais o estudante necessita de intervenção do 

professor.
4
 

 

 

Justamente, falaremos no terceiro capítulo sobre a real importância dos 

feedbacks nas aulas de língua estrangeira. Partindo de um referencial teórico sobre o 

tratamento do erro, discutiremos, a princípio, o papel da correção no processo de 

aquisição/aprendizagem de uma segunda língua em âmbito acadêmico e na formação do 

aprendiz autônomo. 

Do professor “detentor do saber” ao professor “facilitador do aprendizado”, o 

que mudou no modo de se corrigir uma atividade? Do aluno “tábula rasa” ao aprendiz 

que “constrói o próprio conhecimento”, o que mudou no modo de se conceber a 

correção? E com o advento das novas tecnologias, como agregar valor ao método de 

correção das atividades realizadas pelo computador?  

Infelizmente, ainda há muita contradição pedagógica entre os materiais 

multifuncionais e os modos de correção automático das atividades, muitas vezes 

limitados ao “certo” e “errado”. Na seção sobre as tipologias de feedback automático, 

teremos ocasião de confrontá-los aos modos de correção que concebem o feedback 

estratégico ou formativo, o qual “tenta sugerir estratégias de aprendizagem que possam 

levar o aluno à resposta certa. Não se dá a resposta ao aluno, mas tenta-se mostrar-lhe 

como chegar a ela.” (LEFFA, 2003, p.38). 

                                                           
4
 “È proprio sul metodo di correzione che si deve focalizzare l’attenzione per valutare questi prodotti 

[materiali digitali]: quelli più validi sono quelli che portano lo studente a reflettere sulla lingua. Ad 

esempio, di fronte a un errore, un buon programma non dà la soluzione corretta, ma si limita a 

segnalarlo chiedendo allo studente di riprovare; se il secondo tentativo è errato, il programma può 

offrire un suggerimento o uno schema grammaticale e dare qualche esempio; se lo studente persiste nel 

dare una risposta errata, il computer può fornire quella giusta, ma conserva in memoria l’indicazione 

della zona d’ombra e, al momento di chiudere il programma, stampa una pagina elencando tutti i punti 

su cui lo studente ha bisogno dell’intervento dell’insegnante.” 
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 O feedback automático formativo traz uma especificidade imprescindível ao 

trabalho didático mediado pelo computador. De outra forma, incorre-se em produzir 

materiais digitais com atividades equivalentes à mera digitalização de um livro de 

exercícios com soluções nas últimas páginas. 

Certos de que a especificidade do feedback automático das atividades advém de 

recursos de interatividade associados às características inerentes de um sistema 

computacional, como o armazenamento de dados e a prontidão à solicitação de 

comandos, discutiremos as possibilidades de torná-lo uma espécie de recurso ativador 

da metacognição do aprendiz por meio de mensagens específicas para o tipo de erro 

cometido. 

Dentro e fora da Educação Linguística, alguns pesquisadores estudaram o uso 

dos feedbacks formativos e suas consequências para a aprendizagem. Veremos que na 

tese “Siga em frente: retorno metacognitivo! O papel do feedback no desenvolvimento 

dos processos metacognitivos”, Nunes (2008, p. 9) defendeu a sua utilização em um 

programa educacional para o aprendizado da matemática. Sua hipótese considerava que:    

 
[...] feedbacks, ou interferências programadas que chamam a atenção para 

alguns procedimentos cognitivos durante a execução de uma tarefa, são 

capazes de reorganizar a representação mental que o sujeito tem do problema, 

auxiliar na seleção das variáveis relevantes a serem consideradas, evidenciar 

a necessidade de monitoramento e permitir a avaliação dos próprios 

procedimentos. Feedbacks configuram-se, pois, como mediadores da 

atividade metacognitiva. 

 

Portanto, servindo-nos também de estudos como o acima referido, 

descreveremos na última seção do terceiro capítulo o feedback F.A.R.E, cujo nome foi 

inspirado em uma técnica de resolução de problemas (problem solving) homônima. No 

nosso caso, o acrônimo se refere às mensagens de Focalização do erro, Análise da 

questão, Resolução da questão por meio de um exemplo e Execução explicativa da 

questão. 

Durante a realização de uma atividade, caso o aprendiz erre alguma questão, o 

programa lhe disponibilizará os quatro botões com as mensagens supracitadas, de modo 

que ele poderá ler uma ou mais delas, de acordo com a sua necessidade, antes de tentar 

uma nova resposta para solucionar a questão.  

A ideia é que essas mensagens levem o aprendiz a refletir sobre os objetos 

cognitivos da questão (e, portanto, sobre a língua), e sobre o seu próprio processo 

cognitivo na busca de corrigir seu erro. Isso evitaria um anulamento da reflexão pela 
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facilidade em “arriscar” uma nova resposta mediante o uso do teclado ou do mouse e 

seu “isolamento” diante da tela. Além disso, as mensagens cumpririam um papel de 

guia no processo de reflexão do aprendiz, representando, grossomodo, o esforço do 

professor particular.  

Devido à especialidade do feedback F.A.R.E., decidimos batizar o programa 

com o mesmo nome, ainda que suas funcionalidades tecnológicas e educacionais não se 

restrinjam ao tratamento do erro do aprendiz. 

O software e a Unidade de Aprendizagem criada especialmente para esta 

pesquisa serão descritos no quarto capítulo. Além dos princípios teóricos que norteiam a 

proposta do programa, apresentaremos a idealização de sua interface interativa, dos 

materiais didáticos adequados, das tipologias das atividades e correspondentes 

feedbacks.   

O quinto capítulo trata dos testes com o software. 

Os testes terão duração de uma aula, e serão realizados na Faculdade de Letras 

da Universidade de São Paulo com estudantes do curso de graduação em italiano.  

A coleta dos dados será feita pelo professor, que estará presente durante a 

realização dos testes, e também pelo próprio programa, o qual armazenará todas as 

respostas dadas pelos aprendizes e o percurso cognitivo realizado a partir do acesso aos 

botões F.A.R.E..  

Além disso, um questionário entregue a posteriori aos aprendizes deverá 

contemplar as funcionalidades do programa e as experiências dos testes sob o ponto de 

vista deles.  

O detalhamento da análise dos resultados, exposto no último e sexto capítulo, 

incidirá em averiguar o processo cognitivo dos aprendizes e as eventuais influências das 

mensagens F.A.R.E. até a resolução de cada questão apresentada. 

Com isso, esperamos que a complexidade dos dados obtidos nos permita 

responder nossas duas primeiras perguntas de pesquisa e engajar um interessante 

discurso didático sobre a terceira pergunta, ou seja, sobre as possíveis relações entre 

feedback automático e metacognição discente. 
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1. A EVOLUÇÃO DOS MÉTODOS E DAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 

 No ensino de línguas, os três grandes termos utilizados para conceituar a teoria 

de ensino, a prática e as técnicas são, respectivamente, ‘abordagem’, ‘método’ e 

‘técnica’. Neste trabalho, utilizaremos a hierarquia clássica de Edward Anthony (1963), 

que coloca a ‘abordagem’ no topo da cadeia por se tratar de “um conjunto de 

pressupostos correlacionados tratando da natureza da língua e da natureza do ensino e 

do aprendizado de línguas”, seguida do ‘método’, que se baseia na abordagem e é “um 

plano global para a apresentação ordenada do material de linguagem.” Assim, dentro de 

uma abordagem podem existir vários métodos. Abaixo do método temos a ‘técnica’, ou 

‘procedimento’, que é “algo que se implementa – é aquilo que de fato acontece na sala 

de aula.” 

Um olhar panorâmico sobre o diacronismo do Ensino de Línguas Estrangeiras 

nos permite contemplar duas grandes abordagens, a priori antagônicas: a gramatical e a 

comunicativa. Na fronteira que as separa, deparamo-nos com abordagens e métodos 

menores que decretaram a impossibilidade de um retorno à abordagem puramente 

gramatical e, ao mesmo tempo, impulsionaram a consolidação da abordagem 

comunicativa. 

 A evolução dos métodos foi determinada por fatores históricos e sociais, pela 

consolidação de estudos da linguagem e advento da Linguística Aplicada e, ainda que 

em menor escala, pelo entusiasmo com as tecnologias educativas. 

 Nas próximas páginas, passaremos em revista as principais abordagens, métodos 

e técnicas do Ensino de Línguas Estrangeiras, focalizando os aspectos de aprendizagem 

e a construção do conhecimento do aprendiz.    

 

1.1 Método Formalista ou Gramática e Tradução (MGT) 

 

A abordagem formalista ou gramatical foi uma herança do ensino das línguas 

clássicas. Tinha como teoria de referência a linguística descritiva tradicional e 

comprometia-se com o estudo quase que exclusivo da gramática, a qual era explicada de 

forma explícita. O aprendiz deveria aprender a língua pela dedução das regras que a 

regem, e isso era frequentemente feito por meio da tradução de textos e frases isoladas 
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da língua materna para a língua alvo. Por esse motivo, a abordagem é também 

conhecida pelo nome Método Gramática e Tradução (MGT)
5
. 

Uma das grandes críticas a esse sistema era exatamente a falta de sentido das frases 

a serem traduzidas, com o único fim de se verificar irregularidades ou particularidades 

gramaticais. Balboni (2006, p. 234) ilustra esse contexto com a frase «alguns camelos 

cheios de piolhos viram uns mochos, ficaram com medo e caíram sobre os seixos, 

quebrando seus joelhos e estragando os brinquedos que levavam nas costas» 
6
, a qual, 

segundo ele, era estupenda porque colocava em evidência todos os plurais irregulares 

franceses em –ou, mas não significava nada de relevante.  

Além da tradução de frases, as técnicas didáticas previam outras atividades 

descontextualizadas, como o ditado, para a prática da pronúncia e ortografia, e os 

exercícios estruturais de língua. Os textos utilizados eram as obras-primas literárias, as 

quais serviam como modelo de língua a ser aprendida. 

O professor era visto como o detentor do saber, o qual dominava todas as regras da 

língua e as ensinava aos alunos por meio de aulas expositivas, utilizando o livro de 

gramática e a lousa e os fazia praticar o conteúdo por meio de atividades apostiladas.  

O aprendiz, por sua vez, era visto como ‘tábula rasa’ a ser talhada 

predominantemente de conhecimento linguístico. Suas experiências pouco importavam 

no processo de aprendizagem, e sua principal motivação era a de entender a gramática 

da língua estrangeira e comprová-lo nos exercícios e nas provas. 

As únicas tecnologias utilizadas nas aulas, ou seja, o livro e a lousa, testemunhavam 

a prevalência da linguagem escrita sobre a linguagem oral, a qual estava circunscrita à 

leitura das obras clássicas e, portanto, condicionada à gramática culta de cunho 

prescritivo e distante da variedade da língua oral, tal como se aprendia latim e grego 

desde a época medieval.  

O MGT perdurou até meados dos anos 60, quando pesquisas baseadas em 

psicologia comportamental despertaram o interesse do aprendizado das línguas 

estrangeiras exatamente para a língua oral. Isso fez com que tecnologias áudio-orais 

adentrassem no terreno do ensino LE de forma integrativa e irreversível, como veremos 

a partir da próxima seção. 

                                                           
5
 O MGT é tradicionalmente conhecido como um método, embora a definição mais adequada seja a de 

abordagem. Por esse motivo, muitos teóricos passaram a adotar a nomenclatura “Abordagem Gramática e 

Tradução” (AGT). 
6
 “alcuni cammelli pieni di pidocchi videro dei gufi, presero paura e caddero sui ciottoli rompendosi le 

ginocchia e rovesciando i giocattoli che portavano in groppa.” 
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 Entretanto, a despeito de todas as falhas didáticas de uma abordagem como a 

formalista, que não considerava a subjetividade do discente no processo de aquisição-

aprendizagem da língua estrangeira e não o preparava para o uso efetivo da língua, 

interessa-nos discutir sobre a importância do ensino gramatical na criação de uma 

competência linguística para a aprendizagem da segunda língua. 

Parafraseando Cook (2001), “se o conteúdo gramatical fosse melhor, o ensino da 

gramática explícita poderia ser muito mais efetivo”, pois “tudo na aquisição depende da 

tentativa do aprendiz em entender o conteúdo.” Obviamente, sua concepção de 

gramática é a de “conhecimento na mente”, não de “regras no livro”, de modo que “a 

gramática desempenha um papel em toda sentença que alguém produz ou compreende 

por qualquer razão comunicativa.” 

Sobretudo no ensino acadêmico LE, o aprendiz precisa se preparar para produzir e 

compreender a língua com confiança e segurança, precisa adquirir competência 

linguística suficiente para desenvolver trabalhos remunerados na segunda língua, como 

tradução, versão e ensino. Seus objetivos vão além do saber ou saber fazer. Ele anseia 

por saber por que sabe e saber transmitir o que sabe. 

Com essas prerrogativas, podemos esperar que o ensino da boa gramática seja 

bastante eficiente na formação do estudante acadêmico, ajudando-o a aprimorar o 

raciocínio, expressar-se melhor e assumir um posicionamento analítico e reflexivo 

diante da segunda língua e da própria aprendizagem.  

 

1.2 Abordagem Estruturalista 

 

O estruturalismo foi uma reação à abordagem gramatical imperante até as 

últimas décadas do século XIX, o qual surgiu, principalmente, da necessidade de se 

criar uma disciplina LE emancipada dos preceitos de ensino das línguas clássicas. 

Dentre os fatores que impulsionaram uma nova abordagem está a imigração na Europa e 

a necessidade de comunicar na segunda língua, além das contribuições de estudos sobre 

a linguagem, principalmente sobre a Fonética, e o comportamento humano. 

A publicação do tratado Curso de Linguística Geral (1916), de Ferdinand de 

Saussure, repercute na pedagogia LE pela concepção da língua como um conjunto de 

estruturas cujas unidades se opõem e se combinam entre si para significarem. Ensinar 

uma língua viva, portanto, é ensinar as inter-relações estruturais da língua que, por sua 
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vez, constituem construções-padrões (patterns), visando à compreensão e produção de 

orações passíveis de ocorrência na língua oral. 

Os três principais métodos do estruturalismo foram o Método Direto, o 

Audiolingual e o Audiovisual, tendo os dois últimos encontrado respaldo nas teorias 

behavioristas que concebem a língua como o hábito de responder a um estímulo. Da 

mesma forma como a criança adquire o hábito de responder oralmente a um estímulo 

oral ou simplesmente visual, o “ensino da língua estrangeira foi visto como o 

desenvolvimento de uma nova série de hábitos.” (GASS; SELINKER, 1994, p.59). 

 

1.2.1 Método Direto 

No início do século XX, o linguista londrino Henry Sweet (1845-1912) fundou, 

despretensiosamente, um método de ensino das línguas estrangeiras baseado nos seus 

estudos sobre a Fonética (HOWATT, 1984). O seu clássico trabalho The Practical 

Study of the Languages, questionava sobre a aprendizagem LE e trazia propostas que 

rompiam definitivamente com o ensino tradicional das línguas: “Nossa primeira tarefa é 

descobrir a maneira mais eficiente e econômica de aprendê-las [as línguas].” 
7
 

Mais tarde, suas propostas concretizaram-se no Método Direto, sendo 

amplamente difundidas em toda a Europa e América graças ao sistema de escolas 

fundado pelo alemão Maximilian D. Berlitz (1852-1921). 

O Método Direto se distingue radicalmente do MGT por 1) privilegiar a 

linguagem oral e a comunicação nas aulas, 2) evitar o recurso à língua materna e as 

técnicas de tradução e 3) ensinar a gramática de maneira indutiva. 

As técnicas consistiam na apresentação de pequenas narrativas não autênticas, 

elaboradas para fins didáticos, muitas vezes acompanhadas de figuras, à qual se sucedia 

a explicação de expressões “difíceis” recorrendo-se a paráfrases, sinônimos, 

demonstração ou ao próprio contexto. Em seguida, o professor fazia perguntas relativas 

ao texto para que os aprendizes respondessem em voz alta e possivelmente em coro, 

conciliando assim a prática da pronúncia. Outros exercícios muito frequentes eram as 

transposições, substituições, ditado, narrativa e composições livres. 

O professor era rigorosamente nativo; sua fala, sua pronúncia, refletia a fala 

ideal dos estudantes. Portanto, sua principal função era a de garantir a aquisição de uma 

                                                           
7
 “Our first business is to find out the most efficient and economical way of learning them [the 

languages].” Sweet, H. (1884: 5) On the practical study of language, TPS 1882-84: 577-99. Apud 

Howatt, 1984:183. 
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boa pronunciação da língua alvo. Além de encorajar os aprendizes a falar, o professor 

deveria também encorajá-los a descobrir as observações gramaticais envolvidas no texto 

por meio da indução. Sobre isso, o próprio Sweet nos diz: 

 

Certamente, existe algo plausível na ideia de fazer o progresso do aprendiz 

consistir em encontrar, por si mesmo, a solução para uma série de problemas 

de dificuldade progressiva... mas, apesar de esses métodos inventivos 

excitarem inicialmente grande interesse nas mentes dos aprendizes mais 

talentosos, os que são menos originais e mais lentos de raciocínio, 

instintivamente se rebelam contra eles, e todos, cedo ou tarde, se cansam da 

falsa originalidade desses métodos.
8
 

 

 

O aprendiz de língua estrangeira era visto analogamente a uma criança que 

aprende a falar na sua língua materna. Ele deveria imitar o professor durante as aulas e 

associar as figuras aos sons das palavras e das sentenças simples que lhe eram 

mostradas pelo professor. Por outro lado, suas faculdades intelectuais eram bastante 

exigidas no método de indução da compreensão linguística, o que agregava 

complexidade cognitiva ao perfil comportamentalista do discente no Método Direto.  

 

1.2.2 Método Audiolingual 

 

As origens do método audiolingual remontam à segunda guerra mundial, quando 

as Forças Armadas Americanas lançaram, em 1941, um programa de língua para treinar 

os soldados de guerra. Esse programa levou à publicação de alguns estudos 

revolucionários sobre a linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras, dentre os 

quais o Outline Guide for the Practical Study of Foreign Languages, do americano 

Leonard Bloomfield (1887-1949), um texto definitivo para o Army Specialized Training 

Program (ASTP).  

Bloomfield preconizava o ensino das estruturas da língua por meio da prática 

baseada na imitação de falantes nativos: “Aprende-se a compreender e falar uma língua 

                                                           
8
 “There is certainly something plausible in the idea of making the learner’s progress consist in finding 

out by himself the solution of series of problems of progressive difficulty... but although these inventional 

methods excite great interest at first in the minds of the more gifted pupils, those who are less original 

and slower in mind instinctively rebel against them, and all, sooner or later, get tired of their sham 

originality.” Sweet (1899/1964:24). The Practical Study of Language. A Guide for Teachers and 

Learners. London: Dent. Republished by Oxford University Press in 1964, edited by R. Mackin. Apud 

Howatt, 1984:185. 
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ouvindo e imitando falantes nativos”
9
. Quanto mais intensivamente o aprendiz estivesse 

exposto à segunda língua e quanto mais reforço ele recebesse das estruturas da língua, 

mais rápido ele adquiriria os hábitos de fala, os quais adviriam naturalmente como 

resposta a um estímulo recebido. 

Entretanto, diferentemente dos métodos formalista e direto, o método 

audiolingual dispensava grande intelecto ou esforço mental do aprendiz para entender a 

nova língua, a qual era apresentada em estruturas simplificadas elaboradas com um fim 

didático bastante específico, qual seja o de ensinar em curto espaço de tempo para um 

público comum de aprendizes, com ou sem inclinação para a aprendizagem acadêmica. 

O material didático trazia diálogos a serem repetidos até a memorização e 

exercícios estruturais (pattern drills) para a prática e interiorização das estruturas, além 

da ampliação lexical. Dada a mecanicidade do trabalho didático empreendido, resumível 

no condicionamento da prática linguística, a fala do professor passou a ser substituída 

cada vez mais pelos diálogos da fita cassete, ao mesmo tempo em que as habilidades de 

compreensão e produção oral passavam a ser trabalhadas cada vez mais em laboratórios 

de estudo. 

Em verdade, a tecnologia da época foi integrada com grande entusiasmo por 

linguistas e behavioristas que acreditavam na aprendizagem por estímulo e resposta, 

seja por aderir completamente à sua linha discursiva, seja por agregar um instrumento 

inovador e motivador ao método. Desse modo, o “estímulo oral” gravado por um falante 

nativo podia ser repetido ao aprendiz à exaustão com a mesma pronúncia perfeitamente 

inteligível em dialeto padrão.  

Nos anos cinquenta, com a produção industrial de gravadores, o início de 

uma indústria de laboratório de línguas, e os primeiros cursos audiovisuais e 

audiolinguais, a tecnologia parecia inaugurar uma nova e esperançosa era do 

ensino de línguas. A revolução tecnológica nas aulas de línguas alcançou seu 

pico por volta de 1960.
10

 

 

Mas a utilização dos reprodutores e gravadores de sons estava completamente a 

serviço das técnicas e dos procedimentos da teoria comportamentalista de 

aprendizagem, pois tinham a única função de fornecer o estímulo ao aprendiz. Talvez 

                                                           
9
 “One learns to understand and speak a language by hearing and imitating native speakers” in: 

Bloomfield (1945). About Foreign Language Teaching. In Hockett, 1987:301. 
10

 “In the fifties, with the industrial production of tape recorders, the beginnings of a language laboratory 

industry, and the first audiovisual and audiolingual courses, technology appeared to usher in a new and 

hopeful era of language teaching. The technological revolution of the language classroom reached a peak 

around 1960.” Stern, 1991:443. 
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isso explique porque no modelo hierárquico de abordagem, método e técnica, de 

Edward Anthony, esboçado em 1963, “os recursos tecnológicos como o gravador e o 

laboratório de línguas foram confundidos com o componente procedimental” 

(ALMEIDA FILHO, 2011). 

O professor deveria obedecer a dois requisitos fundamentais, ou seja, ser nativo 

e completamente adepto ao método. Alguns cursos designavam duas figuras distintas 

para compor o papel do professor de línguas, como, por exemplo, o ASTP, em que 

havia o falante nativo, também chamado “informante”, e o instrutor, que era uma 

espécie de responsável didático das aulas.  

A tarefa do instrutor era “dirigir os falantes nativos, supervisionar as sessões de 

exercícios, planejar os tópicos e escolher as formas que devem aparecer na prática e na 

conversação, e, sempre que parecer útil, explicar as formas da língua.” (Hockett, 

1987:303)
11

 

Nesse processo, o aprendiz aprende as estruturas de forma inconsciente, pelo 

hábito de fazer, como se aprende a dirigir, por exemplo. Não se trata, portanto, de um 

conhecimento adquirido através da análise e da reflexão, como de certa forma se tinha 

no método formalista – e, por esse motivo, também chamado de método cognitivista – 

nem no método direto, em que o aprendiz era induzido ao conhecimento da língua.  

Na ocorrência de um erro, o professor deveria se limitar a pronunciar a palavra 

de forma correta, sem se deter em explicações acerca da língua, como nos atesta, mais 

uma vez, Bloomfield (Hockett, 1987:302): 

 

É bom recomendar que o falante nativo nunca deve dizer nada sobre sua 

língua; ele deve corrigir os erros dos estudantes simplesmente repetindo a 

forma correta para que eles a imitem. É importante ter em vista que nossos 

estudantes devem aprender a língua como ela é realmente falada, e não as 

formas arcaicas e falsificadas presentes apenas nas salas de aula.
12

 

 

 

                                                           
11

 “to direct the native speakers, to supervise the drill sessions, to plan the topics and choose the forms 

which are to appear in pratice and conversation, and, wherever it seems helpful, to explain the forms of 

the language.” 
12

 “It is well to prescribe that the native speaker is never to say anything about his language; he is to 

correct his students' mistakes by simply repeating the correct form for them to imitate. It is important to 

keep in view that our students must learn to understand the language as it is really spoken, and not the 

archaic or falsified forms that exist only in schoolrooms.” 
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Ainda na década de 1960, vários estudos foram realizados em busca de se provar 

a eficácia do método audiolingual
13

. Suas bases teóricas foram fortemente contestadas 

por Rivers (1964), Carroll (1966) e Anisfeld (1966). Entretanto, as críticas mais 

contundentes ao comportamentalismo na aprendizagem das línguas ficaram por conta 

do linguista Noam Chomsky (1966), contribuindo decisivamente para a consolidação de 

uma nova abordagem cognitivista. 

Em algumas conferências realizadas naquele período, Chomsky tenta demonstrar 

que “as contribuições do pensamento e da especulação antigos não podem ser 

negligenciados sem risco, e que em grande parte oferecem uma base indispensável para 

um trabalho sério hoje em dia.” (1971, p. 6). 

De fato, o linguista americano pretendia alertar para o sério risco que se corre 

em desprover o ensino de conhecimento acadêmico, em amplo sentido. Felizmente, as 

tendências atuais do discurso didático não negligenciam e, pelo contrário, fomentam a 

análise e a reflexão no ensino-aprendizagem LE, como veremos nas próximas seções.  

A despeito de todas as críticas suscitadas, o audiolingualismo legou às práticas 

atuais várias características, como o enfoque na língua oral, a apresentação de diálogos 

curtos, a divisão do conteúdo em quatro habilidades e a progressão do ensino passo-a-

passo. 

   

1.2.3 Método Audiovisual 

 

Paralelamente ao desenvolvimento do método audiolingual, surgiu na França, no 

Centre de Recherche et d’Etude pour la Diffusion du Francais (CREDIF), uma variante 

da abordagem estruturalista que tinha como principal característica a apresentação de 

um cenário situacional que contextualizava a aprendizagem. 

Em termos de sequenciação didática, este era certamente o mais rígido dentre os 

métodos estruturalistas, já que sua eficácia estaria atrelada ao respeito da ordem de 

apresentação dos conteúdos e de realização das atividades previstas em cada nível. 

Primeiro, o professor deveria combinar a apresentação visual e sonora de um 

diálogo utilizando um rolo de filme e uma fita cassete. Segundo Stern (1991:467), “a 

imagem visual e a expressão falada se complementam e constituem conjuntamente uma 

                                                           
13

 Referimo-nos aos estudos realizados por Scherer and Wertheimer (1964) e Chastain and Woerdehoff 

(1968-69), além do Pennsylvania Project (Smith 1970) e o GUME Project (Levin 1972), todos citados por 

Stern, 1991. 
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unidade semântica.”
14

 Em seguida, cabia ao professor explicar cada trecho do referido 

diálogo recorrendo às mesmas técnicas do método direto, como demonstração, escuta 

seletiva do material de áudio e, sobretudo, perguntas e respostas. A terceira fase da 

sequência didática era frequentemente realizada no laboratório e consistia na 

memorização das estruturas do diálogo. Seguiam-se os exercícios de transcodificação, 

ou seja, o professor passava o rolo de filme novamente e os aprendizes deveriam 

relembrar os trechos do diálogo. Outra possibilidade era transpor o contexto para a 

realidade do aprendiz pelas técnicas de pergunta e resposta ou role playing.  

Além disso, estavam previstas também seções gramaticais, em que as estruturas 

do diálogo eram revistas e praticadas com exercícios. 

Embora o método audiovisual ainda adotasse a concepção de gramática 

descritiva na sua abordagem, privilegiando o ensino das regras de estruturas-padrões ao 

invés de focalizar os conteúdos linguísticos situacionais, suas características 

sociolinguísticas preanunciavam a conversão para uma abordagem comunicativa.   

Cabe notar que, até o surgimento do método audiovisual, o papel das tecnologias 

educativas no ensino das línguas estrangeiras era criticado por favorecer, quase que 

exclusivamente, uma didática behaviorista. A partir de então, a principal função dos 

instrumentos de áudio e vídeo nas aulas tem sido viabilizar a apresentação dos contextos 

situacionais, o que os torna realmente significativos até os nossos dias. 

 

A substituição do texto impresso do método direto por um cenário, 

apresentado visualmente por película de filme e auditivamente por 

correspondentes cassetes, promoveu uma nova alternativa em pedagogia 

linguística, e foi – no momento em que foi criada nos anos cinquenta – um 

compreensivo e, ao mesmo tempo, responsável modo de exploração 

tecnológica para o benefício da aprendizagem de línguas. (STERN, 1991, p. 

468)
15

 

 

1.3  Abordagem Comunicativa  

 

A expansão de cursos universitários, o grande fluxo migratório e as aberturas 

política e econômica do pós-guerra estimularam o ensino das línguas estrangeiras e a 

sua crescente disciplinarização.  

                                                           
14

 “the visual image and spoken utterance complement each other and constitute jointly a semantic unit.” 
15

 “The replacement of the printed text of the direct method by a scenario, presented visually by filmstrip 

and aurally by corresponding tape recordings, has provided a fresh alternative in language pedagogy, 

and was - at the time when it was devised in the fifties - a responsive and, at the same time, responsible 

way of exploiting technology for the benefit of language learning.” 
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Dentre os primeiros estudos realizados nessa nova fase, destaca-se o projeto 

Programme in Linguistics and English Teaching, da London University, dirigido por M. 

A. K. Halliday. O projeto originou a publicação do Cohesion in English
16

, em 1976, que 

se tornou uma referência em aspectos linguísticos da construção de textos para 

escritores de material didático em inglês para estudantes de nível avançado e 

universitário (HOWATT, 1991:276). 

A relevância desse trabalho resulta da mudança sobre o que se ensinar em 

matéria linguística, ou seja, o foco sai das estruturas e das regras gerais da língua em 

direção aos elementos constitutivos de significação dentro de determinado (con)texto. 

Em outras palavras, trata-se da tentativa de relacionar os elementos gramaticais ao seu 

uso efetivo no discurso e ensinar a língua por meio dessas relações.  

As pesquisas de Halliday e Hasan vão ao encontro dos estudos de Hymes e 

Widdowson, dois grandes sociolinguistas. Este traz à baila o valor da coerência textual 

ao lado da coesão, e ressalta a importância das sentenças inseridas em diferentes 

gêneros textuais, sustentando que “aprendizes devem ser ensinados sobre os valores que 

elas [as sentenças] podem ter, tais como previsões, qualificações, relatórios, descrições, 

e assim por diante.” 
17

 

Estava preparado o terreno para a consolidação de um novo paradigma, centrado 

nas situações comunicativas e nos atos linguísticos que as envolvem. Os cursos de 

língua estrangeira passaram a adotar a ‘abordagem nocional / funcional’, delineada por 

Wilkins em meados dos anos 70, a qual proclamava o ensino LE pela prática da língua 

estrangeira em situações cotidianas de comunicação e a apresentação das 

funcionalidades gramaticais da língua e suas noções referenciais de tempo, espaço, 

pessoa, etc. 

O professor deveria estimular, sobretudo, a habilidade oral do aprendiz, a partir 

de inputs orais e escritos que serviriam de base para a comunicação entre aprendizes e 

entre aprendizes e professor. As principais técnicas destinadas a esse fim eram os role-

plays, os tasks comunicativos e os jogos didáticos. 

As técnicas para o ensino e o aprimoramento da habilidade escrita dos 

aprendizes fundamentam-se nos estudos sobre coesão e coerência textuais acima 

referidos e vão muito além dos simples exercícios estruturais da língua, os patterns 

                                                           
16

 Halliday, M.A.K.  and R. Hasan. 1976. Cohesion in English. London: Logman. 
17

 “learners have to be taught what values they [the sentences] may have as predictions, qualifications, 

reports, descriptions, and so on.” The teaching of English as communication (1972), reprinted in Brumfit 

and Johnson (Eds. 1979, p. 119). 
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drills. Agora, as técnicas deveriam enfatizar as propriedades comunicativas da língua e 

variavam de acordo com o próprio texto. Na verdade, a tipologia textual determinava o 

emprego de uma ou outra técnica. Alguns exemplos de técnicas voltadas para o ensino 

do discurso são os exercícios de reordenação de frases, referenciação pronominal, 

reformulação, etc. 

Entretanto, diferentemente dos métodos precedentes que também focalizavam a 

produção do aprendiz, na abordagem comunicativa o professor não deveria limitá-la, já 

que a construção do conhecimento se dá pelo desenvolvimento individual da língua no 

aprendiz. 

De fato, os aprendizes estavam livres para construir seu próprio conhecimento 

linguístico testando as hipóteses gramaticais que faziam pautados na progressão 

estabelecida pelo curso. Segundo Cook (2001, p. 215), “[…] o aprendiz faz uma 

suposição sobre as regras da língua, coloca-a à prova produzindo sentenças, e aceita ou 

revisa as regras sob a luz do feedback que é fornecido.”
18

 

Portanto, o professor assumia a responsabilidade de condizer ou se opor à 

hipótese feita pelo aprendiz por meio de um feedback, ainda que a abordagem o 

liberasse de pormenorizá-lo em prol de uma maior fluidez dialógica.  Para Howatt 

(1991, p. 286) “[...] se a aprendizagem avança por meio de um processo de teste de 

hipóteses ou ‘tentativa-e-erro’, a resposta do professor em fornecer feedback adequado é 

claramente crucial para promover o desenvolvimento da internalização do sistema 

linguístico do aprendiz.”
19

 

Além da influência do controle do professor, agora visto como facilitador do 

ensino, como tutor, a habilidade linguística do aprendiz está submetida também a um 

“controle radical” por parte da sua própria consciência. Tal inevitabilidade era vista 

positivamente pela Psicolinguística, pois a “consciência gramatical” operacional da 

língua possibilitaria o aumento desse “poder de controle” e de “escolha criativa de 

módulos expressivos eficazes” na comunicação (TITONE, 1983). 

Todavia, a despeito de considerações desse tipo, com as quais concordamos 

plenamente e que endossaremos no presente trabalho, vigorou nos anos 80 um ideal de 

ensino-aprendizagem natural da língua, indiferentemente do contexto de aprendizagem. 

                                                           
18

 “the learner makes a guess at the rules of the language, tries it out by producing sentences, and accepts 

or revises the rules in the light of the feedback that is provided.” 
19

 “[...] if learning proceeds by a process of hypothesis-testing or 'trial-and-error', the response of the 

teacher in providing appropriate feedback is clearly crucial in promoting the development of the 

learner's internalized linguistic system.” 
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Trata-se da teoria do Natural Aproach (1983), postulada por Tracy Terrel e Stephen 

Krashen, segundo a qual o aprendiz é capaz de adquirir a língua apenas de forma 

inconsciente, assim como uma criança adquire sua língua materna. Do contrário, não 

podemos falar de aquisição propriamente dita, mas simplesmente de aprendizagem. Esta 

advém conscientemente e não garante a internalização dos insumos apresentados.  

Nessa perspectiva, nem a correção do professor, nem o controle do aprendiz, 

visto por Krashen como um monitor que checa e corrige a sua produção, são capazes de 

transformar os elementos estudados em língua adquirida. “O ensino formal é necessário 

para que a ‘aprendizagem’ ocorra, e correção de erros ajuda no desenvolvimento de 

regras aprendidas. Aprendizagem, segundo a teoria, não pode conduzir à aquisição.” 

(RICHARDS & RODGERS, 1986: 131, sobre o Modelo Monitor de Krashen)
20

.  

Com relação às tecnologias educativas adotadas na abordagem comunicativa, 

além do áudio utilizado para a apresentação das situações comunicativas e em 

exercícios de repetição dos diálogos, tornou-se cada vez mais comum a veiculação de 

materiais autênticos extraídos da ‘vida real’, como canções, textos de jornais e revistas, 

programas de televisão e filmes. 

Esses materiais funcionavam como amostragem da língua autêntica e 

propiciavam oportunidades de identificação do conteúdo aprendido em sala de aula em 

contextos reais de comunicação, além da sua aplicação prática em debates e atividades 

de produção oral e escrita.  

Pela primeira vez, as tecnologias educativas foram integradas ao ensino das 

línguas estrangeiras emulando a sua função genuína de comunicar. Por isso, na 

hierarquia atual dos métodos e abordagens, os recursos estão “atrelados a todas as ações 

e especialmente à produção das experiências com e na nova língua nas aulas. (...) [Eles] 

viabilizam, intensificam ou realçam as ações, os procedimentos ou técnicas.” 

(ALMEIDA FILHO, 2011).  

 

1.4  O cenário atual 

 

A Abordagem Comunicativa dos anos 70 e 80 evoluiu seguindo os passos da 

Linguística Aplicada com foco nos estudos sobre a ‘enunciação’ em várias disciplinas, 

                                                           
20

 “Formal teaching is necessary for "learning" to occur, and correction of errors helps with the 

development of learned rules. Learning, according to the theory, cannot lead to acquisition.” 
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como a Linguística Textual, a Análise do Discurso, a Pragmática e a Semiótica, entre 

outras.    

 Todas essas disciplinas colocam o sujeito da enunciação no centro do processo 

discursivo, o qual tem o poder de agir e atuar sobre o seu interlocutor (ou sobre o texto) 

para atingir determinado escopo comunicativo. Assim também é visto o aprendiz de 

língua estrangeira hoje: no centro da aprendizagem. 

 Para desempenhar com êxito o seu papel, o sujeito-aprendiz deverá ter 

consciência dos seus objetivos e dos meios de que dispõe para atingi-los. Equivale dizer 

que, durante o seu percurso discente, ele deverá aprender a aprender, por meio de um 

“cognitivismo revisitado”, a língua alvo. 

 A função do professor também não se resume a apresentar os conteúdos e a 

guiar os aprendizes no cumprimento das tarefas, mas cria condições de reflexão 

linguística concorrentes às oferecidas pelo livro e material didático para ensinar a 

aprender.  

 De certa forma, os métodos anteriores limitavam a ação didática e conformavam 

as necessidades e os estilos de aprendizagem dos discentes aos seus preceitos e 

procedimentos. Hoje, a figura do professor possui legitimidade suficiente para 

potencializar e reconduzir a metodologia didática, pois ele é o único real conhecedor das 

necessidades e estilos de aprendizagem pessoais de seus aprendizes. É por isso que, 

diante da impossibilidade de continuar seguindo uma única e incompleta linha 

metodológica, a didática atual admite a aglutinação de mais de um método na prática de 

sala de aula. 

 

O método de ensino que produz os resultados mais satisfatórios é um método 

misto, eclético, escolhido autonomamente pelo docente com base nas 

características específicas da situação de aprendizagem/ensino. Qualidade 

fundamental na concepção e na gestão da didática das línguas é, hoje, a 

elasticidade. E também diante do erro, esse deveria ser o comportamento a se 

adotar. (CATTANA e NESCI, 2004, p. 31)
21 

  

Mas isso não significa operar em um ecletismo metodológico desajuizado, com 

vistas apenas na complementaridade de uma ou outra técnica. Ao contrário, a autonomia 

docente deve ser acompanhada de coerência didática, estando em harmonia com os 

                                                           
21

 “Il metodo di insegnamento che produce i risultati più soddisfacenti è un método misto, eclettico, scelto 

autonomamente dal docente sulla base delle caratteristiche specifiche della situazione di 

apprendimento/insegnamento. Qualità fondamentale nella concezione e nella gestione della didattica 

delle lingue è oggi l’elasticità. E anche nei confronti dell’errore, dovrebbe essere questo l’atteggiamento 

da adottare.” 
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princípios teóricos que regulam a ação docente em determinado contexto de 

aprendizagem. 

 A metamorfose do comunicativismo ocasionou uma condição atual de pós-

método irrevogável em favor da fusão do papel do professor com a do teorizador de sua 

própria prática docente. 

  

A condição de pós-método reconhece o potencial dos professores para saber 

não apenas como ensinar, mas também como agir autonomamente dentro das 

limitações acadêmicas e administrativas impostas pelas instituições, 

currículos e manuais didáticos. Ela também promove a habilidade dos 

professores para saber como desenvolver uma abordagem reflexiva no seu 

próprio ensino, como mudar em suas aulas, e como monitorar os efeitos de 

tais mudanças. (KUMARAVADIVELU, 1994, p. 30)
22

 

  

 Coincidentemente ou não, nos últimos anos, lançaram-se no mercado de forma 

maciça materiais e manuais didáticos de toda espécie, seja para fins específicos, seja 

para o ensino formal do idioma, seja para a prática de uma ou outra habilidade. Em 

verdade, esses materiais trazem uma miríade de técnicas, mais do que qualquer 

novidade teórica ou metodológica. Segundo Pichiassi (2007, p. ix) “a orientação 

dominante do ensino linguístico parece ter se deslocado das abordagens e métodos de 

ensino linguístico para as técnicas didáticas.”
23

  

 A preocupação com o sujeito que aprende também se evidencia na utilização das 

tecnologias educativas como meio e, principalmente, como fim para a comunicação. O 

computador se configura hoje como 1) um instrumento multimídia capaz de apresentar 

o conteúdo programático e complementar através de diversos canais (visual, sonoro, 

gráfico) e promover experiências na nova língua; 2) um mediador da comunicação 

interacional entre estudantes, professores e nativos e 3) uma fonte riquíssima de 

materiais autênticos acessíveis de acordo com os mais variados interesses individuais. 

 Portanto, atuar na condição de pós-método significa utilizar a Rede e os 

programas de computador em favor do aprendizado, concebendo-os como 

“amplificadores da comunicação e cooperação interpessoal” (PICHIASSI, 2007, p. 18).  

                                                           
22

 “The postmethod condition recognizes the teachers’ potential to know not only how to teach but also 

know how to act autonomously within the academic and aministrative constraints imposed by institutions, 

curricula, and textbooks. It also promotes the ability of teachers to know how to develop a reflective 

approach to their own teaching, change in their classroom, and how to monitor the effects of such 

changes.” 
23

 “l’orientamento glottodidattico prevalente sembra essersi spostato dagli approcci e metodi 

glottodidattici alle tecniche didattiche.” 
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 Um breve retrospecto do papel das tecnologias educativas no ensino-

aprendizagem LE nos permite afirmar que elas passaram da condição de “viabilizadoras 

de técnicas audiolinguais” à de “meio de apresentação conteudística” no 

comunicativismo, e, com a popularização do computador no ensino, à recente condição 

de “nova modalidade comunicacional”, o que indubitavelmente desestabiliza a noção 

até então consolidada que as definia como mero subsídio didático. 

 
Ver que os saberes, de que o professor se sentia quase detentor e guardião 

exclusivo, são, ao contrário, atingíveis de modo diferente e que o aprendiz 

pode interagir com eles operativamente, gera um comportamento de 

fechamento por parte de alguns docentes. E quando esses instrumentos são 

aceitos, tende-se a reiterar que se trata somente de instrumentos, de subsídios 

didáticos, de máquinas tecnológicas: isso é, usam-se termos que revelam, de 

qualquer maneira, uma preocupação. Os meios pós-gutenberguianos são 

desestabilizadores porque introduzem outras formas de conhecimento e de 

consciência: contemporaneidade, contaminação de códigos diferentes, lógica 

visual, raciocínio analógico, etc.  (PICHIASSI, 2007, p. 21)
24

 

 

 

A título de ilustração do valor intrínseco das novas tecnologias na pedagogia das 

línguas, transcrevemos abaixo as dez macroestratégias que compõem o quadro 

esquemático no qual os professores podem se basear para projetar suas aulas na 

condição de pós-método, de acordo com a proposta de Kumaravadivelu (1994): 

 

1. Maximizar as oportunidades de aprendizagem; 

2. Facilitar a interação negociada; 

3. Minimizar o percentual de erros por distrações; 

4. Ativar heurísticos intuitivos; 

5. Fomentar consciência linguística; 

6. Contextualizar insumos linguísticos; 

7. Integrar as habilidades linguísticas; 

8. Promover a autonomia discente; 

9. Elevar a consciência cultural; 

10. Assegurar relevância social
25

. 

 

                                                           
24

 “Vedere che i saperi, di cui l’insegnante si sentiva quasi detentore e custode esclusivo, sono invece 

conseguibili in modo diverso e che con questi l’apprendente può interagire operativamente, determina un 

atteggiamento di chiusura da parte di qualche docente. E quando questi strumenti vengono accettati si 

tende a ribadire che si tratta solo di strumenti, di sussidi didattici, di macchine tecnologiche: si usano 

cioè termini che tradiscono comunque una preoccupazione. I media postgutenberghiani sono 

destabilizzanti perché introducono altre forme di conoscenza e di coscienza: contemporaneità, 

contaminazione di codici diversi, logica visiva, ragionamento analogico, ecc.” 
25

 “1. Maximize learning opportunities; 2. Facilitate negotiated interaction; 3. Minimize perceptual 

mismatches; 4. Activate intuitive heuristics; 5. Foster language awareness; 6. Contextualize linguistic 

input; 7. Integrate language skills; 8. Promote learner autonomy; 9. Raise cultural consciousness; 10. 

Ensure social relevance.”       
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É surpreendente que, embora a pesquisa de Kumaravadivelu não indicasse o uso 

das novas tecnologias em sala de aula, cada uma das macroestratégias acima parece ter 

sido elaborada referenciando as suas funcionalidades, de modo que a sua utilização 

conscienciosa se encontraria na verticalidade da condição pós-método. 
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2. O COMPUTADOR COMO TECNOLOGIA EDUCATIVA 

 

No capítulo anterior, vimos que a evolução dos métodos didáticos foi 

acompanhada pela evolução das tecnologias educativas, não apenas em sentido 

puramente tecnológico (do gravador de som ao computador), mas, sobretudo, em 

sentido didático, dado que os aparelhos deixaram de constituir apenas técnicas e 

ferramentas auxiliares do ensino para assumir um papel de mediação pela qual se dá a 

construção do conhecimento discente. 

Obviamente, o uso das tecnologias educativas como mero instrumento nas aulas 

não deixou de configurar no ensino-aprendizagem LE, da mesma forma como são 

vestigiais o método gramatical e o audiolingual em pleno cenário “pós-estruturalista” e 

“pós-comunicativista” dos nossos dias.  

Por outro lado, o computador tem se transformado em um grande portador de 

flexibilidade ao ensino, no que concerne a 1) transmissão do saber; 2) apresentação e 

ilustração do conteúdo e 3) promoção das experiências na nova língua
26

. 

Hoje, o professor de língua estrangeira possui maior liberdade para elaborar e 

organizar uma aula expositiva desvinculada do material didático, com a opção de 

utilizar um software de apresentação de slides como o Power Point ou o Prezi, por 

exemplo. Essa tecnologia representa um ganho didático principalmente em termos de 

integração de linguagens e facilitação da interação negociada com os aprendizes, pois 

permite a adição de imagens e vídeos e sequenciação, focalização e ilustração do 

discurso direcionado aos aprendizes. De fato, uma apresentação bem editada, com vistas 

a manter a atenção dos aprendizes e ao mesmo tempo guiá-los na sua elaboração 

cognitiva e, apropriadamente, incitá-los a intervir, garante que os saberes sejam 

transmitidos de forma mais agradável e funcional do ponto de vista pedagógico. 

Os inputs linguísticos oferecidos aos alunos em uma aula de língua estrangeira 

extrapolam, desde a consolidação da Abordagem Comunicativa, o conteúdo 

programático apresentado nos manuais didáticos. Em muitos casos, esses materiais 

complementares trazidos pelo professor representam a maior porção de material 

autêntico apresentada aos aprendizes. 

                                                           
26

 É bem verdade que as três modalidades não se excluem mutuamente e mantêm relação de 

interdependência. Entretanto, a título de facilitar a exposição do tema, recorremos a tal divisão. 
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Selecionar todo esse material de maneira digital é uma realidade possível graças 

à internet, que reúne uma infinidade de textos clássicos, modernos e até mesmo 

“alternativos”, além de muitos materiais inéditos em outros meios de comunicação.  

A grande vantagem de se recorrer à internet para buscar material autêntico reside 

na própria ideia de “navegação em rede”, cujo acesso a qualquer material é facilitado 

pelos motores de busca e pela hipertextualidade. Simplesmente clicando, o professor 

pode se conectar simultaneamente a diversos textos de temática afim, descomplicando 

muito a fase de pesquisa dos materiais adequados ao curso. 

Em relação aos modos de apresentação, o material digital pode ser exibido com 

qualidade superior de som e imagem à exibição analógica. A velocidade dependerá da 

qualidade de conexão internet da sala de aula e/ou laboratório. 

A apresentação do material digital pode se configurar também como uma 

experiência individual para o aprendiz se for disponibilizada em computadores 

individuais. Desse modo, a interatividade sobrepõe-se à multimedialidade da 

transmissão, dimanando a transmissão dialógica dos saberes, o que implica em uma 

série de benefícios pedagógicos advindos de um maior controle do aprendiz sobre o 

material. De fato, o estudante estará livre para seguir um percurso individual de leitura 

que lhe permitirá adotar suas estratégias pessoais de aprendizagem.  

O processo de experiências na nova língua por meio do computador pode se dar, 

finalmente, de várias maneiras. 

Em primeiro lugar, com a adoção de uma didática telemática desvinculada de 

qualquer ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle ou o TelEduc, por 

exemplo. Nesse caso, os estudantes navegam e pesquisam diretamente na internet ou 

realizam atividades disponíveis em sites ou softwares didáticos em modalidade online 

ou offline (CD ROM). Os blogs e páginas pessoais são alternativas para os professores 

que querem dispor de ferramentas de interação interpessoal como chats e fóruns e 

publicar materiais digitais e atividades de própria autoria construídas com ferramentas 

de autoria do professor (FAP)
27

. 

 A segunda possibilidade envolve uma didática telemática em AVA, que pode 

incluir a apresentação de materiais multimediais, recursos de interação interpessoal, 

atividades ou projetos na Rede e atividades elaboradas pelo próprio professor em FAP.  

                                                           
27

 A definição de Ferramenta de Autoria do Professor (FAP) e alguns exemplos encontram-se descritos na 

subseção “As atividades digitais” deste capítulo. 
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Em ambos os casos, o uso do computador nas aulas de língua estrangeira pode 

competir com as próprias aulas presenciais, como opção ao método, ou pode ser 

implementado como curso a distância, com ou sem a realização de aulas presenciais. 

A exemplo do que dissemos em relação ao uso do computador para transmitir os 

saberes e apresentar e ilustrar os conteúdos didáticos, as experiências efetivas do 

aprendiz diante da tela surtem possibilidades potenciais para um aprendizado mais 

autônomo, mais motivante, mais compatível com as realidades sociais de nosso tempo e 

com evidente potência pedagógica em âmbitos (meta)cognitivos e comunicativos, 

portanto, com vistas à aquisição da língua. Mas isso dependerá de um uso coerente com 

uma proposta didática em condição de pós-método. 

Do contrário, a simples utilização do computador como ferramenta didática em 

substituição das outras tecnologias existentes como a lousa, o livro ou o televisor não 

representa, por si só, uma revolução das tecnologias educativas. 

Neste capítulo, veremos, primeiramente, como o ensino pelo computador vem se 

estabelecendo no cenário educacional desde o surgimento da primeira máquina de 

ensinar, nos anos 20. Nosso foco é, prioritariamente, discutir as questões de ordem 

pedagógica que influenciaram diretamente a formação e o desenvolvimento do CALL 

(Computer Assisted Language Learning), ou seja, o que e como se ensinava e se ensina 

uma língua estrangeira por meio do computador. 

Ao chegar na contemporaneidade, analisaremos mais detalhadamente o uso do 

computador para promover as experiências na língua estrangeira, a partir da descrição 

dos principais recursos e tecnologias utilizados para esse fim. A título de facilitar nossa 

análise, as experiências encontram-se divididas em materiais digitais de aprendizagem, 

atividades digitais e feedbacks das atividades digitais. 

 

2.1 Behavioristic CALL 

 

A base teórica pela qual se definiu o ensino pelo computador até as últimas 

décadas do século XX é anterior ao surgimento do mesmo, porquanto remonta à 

invenção da primeira máquina de ensinar, em 1925, pelo professor de Psicologia 

educativa Sydney Pressey, da Ohio University. 
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Figura 1 – Foto da máquina de ensinar de Sidney Pressey. Disponível em: 

<http://www.slideshare.net/silvanatsal/diferentes-usos-do-computador-1294436>. Acessado em 20 de 

junho de 2013. 

 

Tratava-se de um instrumento mecânico parecido com uma máquina de escrever, 

baseado em uma tecnologia muito simples, o qual propunha aos estudantes apenas 

exercícios de múltipla escolha para testar sua aprendizagem. Se a resposta do aprendiz 

estivesse correta, a máquina propunha um novo exercício; caso contrário, ele deveria 

fazer outras tentativas, até chegar à solução. 

Os exercícios eram realizados para a prática de um conteúdo já estudado e 

deveriam respeitar regras de simplicidade na elaboração e sequenciação, de modo que, 

pela repetição da “forma e conteúdo”, pudessem promover a aprendizagem.  

Mais tarde, em 1954, o grande divulgador do behaviorismo na educação, 

Burrhus F. Skinner, propôs uma máquina de ensinar mais complexa que a do seu 

predecessor, a qual também se baseava em aprendizagem por exercícios de repetição, 

mas preconizava o cerne comportamentalista do ‘estímulo e resposta’. Ele ressalta essa 

diferença dizendo: 

As máquinas de Pressey sucumbiram, em parte, por causa da inércia cultural; 

o mundo da educação não estava pronto para elas. Mas tinham também 

limitações que provavelmente contribuíram para o insucesso. Pressey 

trabalhava contra um sedimento da teoria psicológica, que ainda não tinha 

chegado a uma conciliação com o processo da aprendizagem. (1972, p.29) 

  

A conciliação entre a teoria psicológica skinneriana e o processo de 

aprendizagem resultaria, de fato, na “modelagem” do comportamento do aprendiz. Ele 

prossegue na enumeração dos motivos do aborto das primeiras máquinas de ensinar 

pelas diferenças em relação à sua própria máquina: 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=m%C3%A1quina+de+ensinar+Pressey&source=images&cd=&cad=rja&docid=EnUjIUK330WtpM&tbnid=9Qo0w-Q8G6Q_UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.slideshare.net/silvanatsal/diferentes-usos-do-computador-1294436&ei=udjSUfLIO4bA9QTztYCoAw&psig=AFQjCNFOZZX4Pq6ejQ2sEd0H42FkpYkO1w&ust=1372858394200923
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(...) Uma máquina de ensinar apropriada deverá ter várias características 

importantes. O aluno de preferência deve compor a resposta, em vez de 

escolher entre alternativas, como num auto-avaliador de escolha múltipla. 

Uma das razões para isso é que ele deve lembrar e não só reconhecer a 

resposta. Outra razão é a de que material efetivo de múltipla escolha deve 

conter respostas errôneas plausíveis, que estão fora de lugar no delicado 

processo de “modelar” o comportamento. A possibilidade de respostas 

erradas fortalece formas indesejáveis de comportamento. (1972, p.31) 

 

 

Por fim, sua crítica recai sobre a falta de reforço positivo resultante de falhas na 

sequenciação minuciosa dos exercícios: 

 

Um segundo requisito mínimo para uma máquina de ensinar é também algo 

bem diferente do que acontecia com as primeiras versões. Ao adquirir um 

comportamento complexo, o estudante deve percorrer uma sequência 

cuidadosamente planejada de passos, algumas vezes de extensão 

considerável. Cada passo deve ser tão pequeno que possa sempre ser dado 

sem esforço e, no entanto, ao dá-lo o estudante se aproxima um pouco mais 

do comportamento inteiramente competente. A máquina deve garantir que 

cada um destes passos seja dado na ordem cuidadosamente prescrita. (1972, 

p.32) 

 

 

Reproduzir as palavras de Skinner faz muito sentido neste momento porque suas 

ideias constituem a base da Instrução Programada, que virtualizou o ensino das 

máquinas de ensinar a partir da implementação dos microcomputadores nas escolas, nos 

anos 60. Segundo Hackbarth (1996, p. 8), a Instrução Programada pode ser definida 

como “uma técnica para aulas de escrita coerente com as teorias behavioristas de 

aprendizagem.”
28

 

Nesse tipo de instrução, inventada para uso em livros didáticos, o conteúdo 

programático das aulas eram divididos em breves períodos ou parágrafos, ao final dos 

quais continha invariavelmente uma pergunta sobre o que se estava estudando. A 

correção era feita através de feedbacks imediatos. 

A sigla CAI (Computer Assisted Instruction) foi empregada como “denominação 

resumida dessa modalidade de utilização do microcomputador na educação”, a qual 

coloca a máquina “na posição de quem ensina o aluno.” (CHAVES, 1988, p. 35). Os 

programas mais comuns de instrução programada funcionam como um ‘tutor’, segundo 

classificação de Taylor (1980), que governa o comportamento do estudante e a sua 

aprendizagem. 

 

                                                           
28

 “a technique for writing lessons consistent with behavioral theories of learning.” 
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Embora o rótulo tenha sido usado em aplicações mais amplas que apenas essa 

do uso do computador como tutor, essa modalidade tem sido frequentemente 

chamada CAI, provavelmente porque as tarefas auxiliares que realiza são 

semelhantes àquelas que poderiam ser realizadas por assistentes de ensino 

idealmente competentes. (TAYLOR, 1980, p. 7)
29

 

 

Um programa tutorial oferece um número limitado de materiais instrucionais 

para o estudante, predominantemente em formato drill-and-practice  (ou drill-and-kill, 

como ficou pejorativamente conhecido anos mais tarde), avalia as respostas do aprendiz 

e procede a novas apresentações.  

 

Dentro das várias formas de instrução programada, os exercícios repetitivos 

talvez sejam a maneira mais comum de utilização do microcomputador na 

educação. Programas que levam o aluno a praticar, repetitivamente, as 

operações aritméticas, as capitais do mundo, os nomes dos chefes de Estado, 

os plurais irregulares, a ortografia, o vocabulário de línguas estrangeiras, os 

símbolos das substâncias químicas, etc, estão entre os mais difundidos e 

populares – e também mais criticados por segmentos de comunidade 

pedagógica. (CHAVES, 1988, p.36) 

 

No âmbito das línguas estrangeiras, convencionou-se utilizar a sigla CALL 

(Computer Assisted Language Learning) como “a busca e estudo de aplicações do 

computador no ensino e aprendizagem de línguas.” (LEVY, 1997)
30

. Portanto, o período 

de dominância da Instrução Programada no ensino de língua estrangeira mediado pelo 

computador, ou seja, a primeira fase do CALL, foi chamado Behavioristic CALL 

(WARSCHAUER, 1996) e compreende as décadas de 50 a 70.  

O sistema mais sofisticado do Behavioristic CALL foi o PLATO, criado em 

1960 na University of Illinois e implementado em um hardware apropriado de mesmo 

nome que incluía uma central de programas e vários terminais. Seu sistema continha 

exercícios de vocabulário, breves explanações gramaticais e exercícios de gramática e 

textos de traduções (WARSCHAUER, 1996). 

 Curiosamente, o PLATO foi extinto somente em 2006, tendo se desenvolvido 

até então e originado os conceitos-chave para a criação de fóruns, testes online, e-mail, 

salas de bate-papo, mensagens instantâneas, compartilhamento remoto de aplicativos e 

jogos multiplayers online (PRADO, 2008). 

Em 1971, surge o primeiro microprocessador, ou seja, o primeiro circuito 

integrado em miniatura, que seria incorporado em microcomputadores pessoais como o 

                                                           
29

 “Though the label has been applied to broader applications than just this one of using the computer as 

a tutor, this mode has often been called CAI, probably because the ancillary tasks it performs are similar 

to those that could be performed by ideally competent teaching assistants.” 
30

 “the search for and study of applications of the computer in language teaching and learning.” 
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“Apple II”, o “TRS-80” e o “Commodore PET”, e que permitiria uma relação individual 

do homem com a tecnologia informática. 

 

 
Figura 2 – Foto do microprocessador Apple II. Disponível em: 

<http://technical.ly/philly/2011/10/07/original-apple-ii-developed-by-steve-jobs-used-norristown-made-

microprocessor/>. Acessado em 20 de junho de 2013. 

  

 Foi a partir daí que a grande propagação de softwares tutores, sempre mais 

atrativos e “amigáveis” para o utilizador, passou a incomodar sobretudo aqueles que se 

preocupavam com o anacronismo didático a cada dia mais evidente com a suplantação 

do audiolingualismo e a chegada da Abordagem Comunicativa no ensino-aprendizagem 

LE. 

Possivelmente, 95% dos programas de computador disponíveis no mercado 

para leitura e ensino de línguas são do tipo em que o estudante é testado, 

ensinado ou gerido pelo computador. Esse tipo de programa é fácil de ser 

produzido e pode ser útil em determinadas situações de ensino. Por outro 

lado, programas desse tipo não utilizam todo o potencial dos 

microcomputadores e, geralmente, acrescentam pouco à aprendizagem que já 

não possa ser provido por meios mais tradicionais e menos onerosos. 

(ANDERSON, 1990)
31

 

 

Portanto, estava na ordem do dia ampliar o potencial do computador para além 

de uma máquina de ensinar, o que poderia ser feito com o investimento dos contínuos 

avanços da tecnologia computacional em novas possibilidades para o CALL. 

 

2.2 Communicative CALL 

 

                                                           
31

 “Possibly as much as 95% of commercially available computer software in reading and language is of 

the sort where the student is drilled, taught or managed by the computer. This type of sofware is easy to 

produce and may be useful in certain teaching situations. On the other hand, software of this kind fails to 

utilize the full potential of the microcomputer and generally adds little to learning that cannot be 

provided by more traditional, less expensive, means.” Este texto foi publicado pela primeira vez em 

Reading, 18(2), 67-78, em 1984.  
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 Na educação, o distanciamento do comportamentalismo acompanhava os 

avanços das teorias cognitivas. Como observa Pichiassi (2007, p.13), “os psicólogos 

cognitivistas sustentam que não se deve prestar atenção somente ao comportamento, 

mas também aos processos internos, aos estados mentais que guiam e determinam certas 

ações.”
32

 

O psicólogo e professor Robert Gagné (1916-2002), behaviorista na primeira 

fase da sua carreira, passou a considerar os processos mentais dos aprendizes a partir de 

determinadas condições de aprendizagem, tendo enveredado seus estudos para a 

Pedagogia Cognitivista à luz das teorias do Processamento da Informação
33

.  

Com outros colegas e especialmente com Leslie Briggs, Gagné elaborou uma 

taxionomia dos princípios que regulam o Design Instrucional, que contempla também o 

ISD (Instructional System Design) e os propiciamentos (affordances) da tecnologia na 

educação. 

Segundo ele, um sistema instrucional também pode ser chamado “ambiente de 

aprendizagem”, pois ambas as expressões referem-se a um “conjunto de elementos que 

interagem no processo de promover e dar suporte a atividades de aprendizagem” (2005, 

p.20)
34

, independentemente de focalizar o instrucionismo, com insumos programados e 

resultados previsíveis, ou o construtivismo, baseado na aprendizagem por descoberta, na 

criação e colaboração. 

Com tal prerrogativa, Gagné resgata a conceptualização dos progamas tutoriais 

de uma teoria subjacente behaviorista e proclama que “um número qualquer de teorias 

de aprendizagem e filosofias educacionais pode ser incorporado a um sistema 

instrucional” (2005, p.20)
35

. Dentre os focos de abordagem possíveis estão as categorias 

de aprendizagem (Gagné, 1985; Merril, 1994), as estratégias de aprendizagem 

expositivas (Ausubel, 1963), a descoberta dos métodos de aprendizagem (Bruner, 

1967), e os princípios construtivistas (Duffy, Lowyck, & Jonassem, 1993). 

                                                           
32

 “gli psicologi cognitivisti sostengono che non si deve prestare attenzione solo al comportamento ma 

anche ai processi interni, agli stati mentali che guidano e determinano certe azioni.” 
33

 O Processamento da Informação é uma abordagem da Psicologia Cognitiva muito em voga naquela 

época, motivada justamente pela invenção do computador e pelas perspectivas de conseguir explicar o 

funcionamento do cérebro por analogias com a tecnologia informática. Derivam desse modelo conceitos 

como memória de curto-prazo, memória de trabalho, capacidade de carga cognitiva, codificação, 

recuperação da informação, entre outros. Anderson (1985) ressalta que uma característica importante da 

análise do processamento da informação é que ela envolve um rastreamento da sequência de operações 

mentais e seus produtos no desempenho de uma tarefa cognitiva particular.  
34

 “set of elements that interact in the process of promoting and supporting learning activities.” 
35

 “any number of learning theories and educational philosophies can be incorporated into an 

instructional system.” 
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Dentro do que nos interessa analisar, o design das aulas e das atividades no 

sistema de Gagné envolve uma sequência didática de nove passos, os quais o autor já 

havia esboçado em trabalho anterior e que não se referem exclusivamente à 

aprendizagem por computador, denominados “Eventos Externos de Instrução” (External 

Events of Instruction). Na tabela abaixo, encontram-se os eventos e propósitos 

correspondentes descritos em Gagné (2005, p.30), além do exemplo prático de uma aula 

cujo objetivo era o de reconhecer um triângulo equilátero
36

: 

 

Evento Propósito Exemplo Prático 

 

1. Proporcionar atenção e 

motivação 

Estabelece um set de 

aprendizagem, direciona a 

atenção do aprendiz para a 

relevância ou propósito para a 

instrução 

Mostrar uma variedade de 

triângulos gerados por 

computador 

2. Apresentar o(s) 

objetivo(s) de 

aprendizagem 

Estabelece uma expectativa de 

desempenho desejada  

Colocar a questão “O que é um 

triângulo equilátero?” 

3. Recordar pré-requisitos 

ou conhecimentos 

relacionados 

Fornece uma âncora para a nova 

aprendizagem, relacionando o 

que está por vir com o que o 

aprendiz já sabe 

Rever definições de triângulos 

4. Apresentar o novo 

conteúdo 

Apresenta a nova informação, 

procedimento, processo, ou 

situação-problema a ser 

aprendida. Em muitos casos, 

trata-se do foco na aula 

expositiva ou no texto impresso. 

Amarrando-se esse conteúdo ao 

conhecimento aprendido 

anteriormente, facilita-se sua 

codificação na memória de 

longo-prazo 

Dar a definição de triângulo 

equilátero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fornecer orientação ao 

aprendiz 

Elabora o conteúdo apresentado 

no evento 4. Isso pode ser feito 

por meio de exemplo, histórias, 

descrições, discussão, ou outra 

coisa para tornar o conteúdo 

mais memorável. Esse passo 

facilita a codificação e constrói 

uma rica estrutura de 

conhecimento 

Mostrar exemplo de como 

construir um triângulo equilátero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Promover a prática Solicita respostas dos 

aprendizes. Isso tem a ver com 

recuperar o que foi aprendido no 

contexto de indicações. O 

propósito não é tanto o de 

avaliar, quanto o de detectar 

Pedir aos alunos para criar cinco 

novos exemplos 

 

 

 

 

                                                           
36

 Cf. <http://www.instructionaldesign.org/theories/conditions-learning.html>. Consultado em 3 de julho 

de 2013 (Tradução nossa). 

http://www.instructionaldesign.org/theories/conditions-learning.html
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dúvidas ou mal entendimentos  

 

 

7. Fornecer feedback Fornece informações aos 

aprendizes quanto à exatidão da 

sua compreensão 

Corrigir todos os exemplos 

 

 

 

8. Avaliar o desempenho Testa a retenção atrasada de 

conhecimento ou habilidades 

aprendidas 

Fornecer pontuação e 

remediações 

 

 

9. Proporcionar retenção e 

“transferência” do 

conhecimento 

Fortalece o que se aprende com 

prática. “Transferência” significa 

ser capaz de aplicar o que foi 

aprendido em diferentes 

contextos ou situações  

Mostrar fotos de objetos e pedir 

aos aprendizes que identifiquem 

os equiláteros 

 

 

 

 

Tabela 1 - Eventos Externos de Instrução com Ilustração   

 

Os princípios arrolados por Gagné e Briggs no seu Instructional Design serviram 

de base para a projetação de sistemas hipermediais para a didática a partir do 

behaviorismo (PICHIASSI, 2007), e forjaram um uso mais amplo dos tutoriais na 

educação para além de uma máquina de ensinar, do conteúdo programático do curso ou 

de um simples reforçador das informações transmitidas aos aprendizes.  

De fato, o foco do uso do computador nas aulas não era mais a instrução em si, 

mas a potencialização da instrução, a qual seria garantida pela função da máquina como 

uma ferramenta de aprendizagem.  

No ensino das línguas estrangeiras, a nova função do computador como 

ferramenta de aprendizagem coaduna com a nova função das tecnologias educativas na 

abordagem comunicativa do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras que, como 

tivemos oportunidade de ver no primeiro capítulo deste estudo, adotou os aparelhos de 

comunicação e transmissão de áudio e imagem para viabilizar a divulgação de materiais 

exemplares das situações comunicativas e da vida real nas aulas, como diálogos, 

canções e filmes e, com isso, amplificar e potencializar a valência didática das aulas. 

Segundo John Underwood, os softwares educacionais em língua estrangeira 

deveriam ensejar os seguintes princípios
37

: 

 Focar mais no uso das formas, ao invés de focar nas formas propriamente ditas;  

 Ensinar a gramática de modo implícito ao invés de explícito;  

                                                           
37

 Underwood J. (1984) Linguistics, computers and the language teacher: a communicative approach, 

Rowley, MA: Newbury House. Apud in. Warschauer, M. Computer Assisted Language Learning: An 

Introduction. Disponível em: <http://www.ict4lt.org/en/warschauer.htm>. Consultado em: 04 de julho de 

2013 (Tradução nossa). 

http://www.ict4lt.org/en/warschauer.htm
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 Permitir e encorajar os estudantes a gerar expressões originais ao invés de 

manipular apenas língua pré-fabricada;  

 Não julgar e avaliar todas as ações dos aprendizes, nem tampouco recompensá-

los com mensagens de congratulações, luzes ou sinos;  

 Evitar dizer aos aprendizes que estão errados e ser flexível a uma variedade de 

respostas;  

 Usar exclusivamente a língua alvo e criar um ambiente em que seu uso seja 

natural on/off screen; e  

 Nunca tentar fazer o que um livro já pode fazer.  

Entretanto, uma clara polarização entre os “softwares ideais” e os que de fato 

circulavam com o rótulo de comunicativo no ensino de línguas colocavam em dúvida a 

real adesão do CALL à abordagem comunicativa no tocante aos programas desse 

gênero. 

 
Essa nova geração de software CALL foi caracterizada como communicative 

CALL(Kern & Warschauer, 2000; Underwood, 1984; Warschauer, 1996a) 

porque enfatizou o uso comunicativo da língua, em lugar do domínio de 

formas isoladas. Programas consistiam em jogos linguísticos, prática de 

leitura e escrita, reconstrução textual, doze tests e quebra-cabeças. Entretanto, 

mais uma vez, o modelo predominante era o do computador como um tutor 

para o estudante, um “professor na máquina” (Levy, 1997), e alguns 

pesquisadores, avaliando o CALL, questionaram se essa tecnologia era 

realmente compatível com a metodologia comunicativa (cf. Dunkel, 1991; 

Underwood, 1984). (FOTOS & BROWNE, 2004, p. 5)
38

 

 

 

Em contrapartida, a metodologia comunicativa estava assegurada pelo uso dos 

softwares em princípio não educacionais que ganharam espaço no cenário do CALL no 

início dos anos 80. Trata-se da modalidade tool (Taylor, 1980), que inclui nas aulas os 

processadores de textos, os verificadores de ortografia, pronúncia e gramática, os 

dicionários, os programas de editoração eletrônica e os concordancers, que, apesar de 

não contemplarem atividades, facilitavam o entendimento e a manipulação da língua 

alvo (WARSCHAUER, 1996). 

A terceira e última modalidade do uso do computador como tecnologia 

educativa foi denominada tutee (Taylor, 1980) e se define pelo contraste direto com a 

                                                           
38

 “This next generation of CALL software was characterized as communicative CALL (Kern & 

Warschauer, 2000; Underwood, 1984; Warschauer, 1996a) because it emphasized communicative use of 

the language rather than mastery of isolated forms. Programs consisted of language games, reading and 

writing practice, text reconstruction, doze tests, and puzzles. However, once again the prevailing model 

was the computer as tutor for the student, a "teacher in the machine" (Levy, 1997), and some researchers 

evaluating CALL questioned whether this technology was truly compatible with communicative 

methodology (see Dunkel, 1991; Underwood, 1984).” 
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modalidade tutor, já que esse novo uso do computador pressupõe que se ensine a 

máquina, ao invés de ser ensinado por ela. Os softwares educacionais dessa modalidade 

caracterizam-se por possibilitar ao aprendiz assumir uma posição ativa na 

aprendizagem, seja a partir de um recurso integrador do programa tutorial, seja a partir 

da programação realizada pelo próprio aprendiz.  

O software Shrink ‘n’ Stretch, desenvolvido em 1983 no Education Departament 

of Western Australia, cujo objetivo era fornecer a prática de formas contractas e não 

contractas da língua inglesa, como ‘I’d’ e ‘I would’, é um ótimo exemplo de um 

programa tutorial de estilo drill-and-practice que se converte em uma válida 

experiência de aprendizagem em que o estudante ‘ensina’ o computador.  

A apresentação é em estilo de jogo, o aprendiz interage com os personagens 

Shrink e Stretch, os quais lhe perguntam sobre as formas corretas contractas e não 

contractas das expressões em inglês. Até aí, o programa não se difere em nada de um 

tutorial. A inovação refere-se aos momentos de alternância da pergunta do computador 

com a pergunta que o aprendiz deve fazer aos personagens. Supondo que ele pergunte 

ao Strech a forma expandida de ‘can’t’ e esta não conste no banco de dados do 

programa, o personagem pede ao aprendiz que lhe ensine a fazê-lo (ANDERSON, 

1984). 

Portanto, mais do que ser continuamente testado e aceitar passivamente a 

transmissão unilateral do saber, na modalidade tutee o aprendiz se reveste de novas 

motivações e tem a oportunidade de (re)visitar o processo cognitivo da sua 

aprendizagem e de corroborar o próprio conhecimento na tarefa de ensinar o 

computador.  

 
Os aprendizes ganham novas perspectivas em seu próprio pensamento por 

meio da aprendizagem de programação, e os professores tomam ciência do 

enriquecimento e ampliação da educação ao verem como seus estudantes 

podem se beneficiar ao tratar o computador como tutee. Consequentemente, o 

uso prolongado do computador como tutee pode mudar o foco da educação, 

passando de produto final para processo, de aquisição de fatos para 

manipulação e entendimento deles. (TAYLOR, 1980,  p.4)
39

 

 

 

                                                           
39

 “Learners gain new insights into their own thinking through learning to program, and teachers have 

their understanding of education enriched and broadened as they see how their students can benefit from 

treating the computer as a tutee. As a result, extended use of the computer as tutee can shift the focus of 

education in the classroom from end product to process, from acquiring facts to manipulating and 

understanding them.” 
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Contudo, há que se admitir que, em se tratando de um programa de ensino 

unicamente instrucional como o ilustrado acima, o valor pedagógico dificilmente 

atingiria níveis qualitativos desejáveis, embora já indique um avanço em relação a um 

elementar tutorial. Por outro lado, respostas mais positivas podem ser obtidas quando a 

proposta envolve a criatividade do aprendiz e o que ele pode construir a partir das suas 

experiências, afastando-se definitivamente do paradigma comportamentalista e indo ao 

encontro do paradigma construtivista. 

Curiosamente, o software emblemático da modalidade tutee apoiado no 

construtivismo foi desenvolvido em pleno período behaviorista, nos anos 60. Trata-se 

do software LOGO, desenvolvido pelo professor Seymour Papert, do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), em trabalho colaborativo com Jean Piaget no período de 

1958 a 1963.  

Papert vislumbrou uma linguagem que permitisse a uma criança de “se 

comunicar com o computador”, com a premissa de que talvez fosse mais fácil ensinar a 

“falar computador” do que ensinar a “falar inglês”
40

. E desse sonho nasceu o LOGO, 

considerada a mais antiga linguagem de programação voltada para a educação, mais 

especificamente para o ensino da matemática, a qual consiste na produção de desenhos 

feitos na tela por meio da execução de comandos. Segundo CHAVES (1988), o LOGO 

foi concebido como uma importante ferramenta de autoaprendizagem, porque não 

decorre do ensino formal e deliberado, mas da exploração, da busca e da investigação.  

 

 

Figura 3 – Tela do programa LOGO. Fonte: <http//:projetologo.webs.com/imgs/img1.png>. Acessado em 

23 de junho de 2013. 

                                                           
40

 As expressões entre aspas foram proferidas por Papert, em 1978, e encontram-se no artigo  Personal 

Computing and Its Impact on Education,  In Taylor, 1980. O autor explica que a expressão “falar 

computador” era comumente usada pelas crianças durante a prática do LOGO.  
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Para a desilusão de sonhadores como Papert, o empenho de implementar o 

programa da tartaruga – como ficou conhecido pelo formato do cursor na tela – nas 

escolas de primeiro grau, foi em vão. Segundo Underwood & Underwood (1990, p.7), o 

uso da linguagem de programação em softwares como o LOGO não foi visto como 

praticável, e em seu lugar os professores preferiam adotar o processador de texto, que, 

em sua opinião, continha o benefício de “transcender limitações humanas” e poder ser 

usado para “ajudar no desenvolvimento do raciocínio”.  

Analogamente, o uso do processador de texto no ensino de línguas pode ser 

considerado o que mais se aproximou do paradigma construtivista até o surgimento da 

hipermídia e, sobretudo, da Internet.  

Na próxima seção, veremos como esses recursos foram acoplados aos softwares 

educacionais, como transformaram o uso do computador em uma poderosa ferramenta 

de aprendizagem e como abriram as portas para um definitivo conceito de 

autoaprendizagem mediada pelo computador. 

 

2.3 Integrative CALL 

 

As últimas décadas do século XX foram marcadas pela revolução tecnológica 

em escala mundial. O microcomputador torna-se um aparelho doméstico, cada vez mais 

utilitário para a criação, o armazenamento, a manipulação e a reprodução de dados 

pessoais. Os programas Microsoft aposentam as máquinas de escrever e suprem cada 

vez mais a própria escrita a mão. As pessoas podem trabalhar em casa, estudar e se 

divertir com os programas lavrados em CD ROMs, que trouxeram a hipermídia para 

dentro da vida de cada indivíduo
41

. 

Em termos educacionais, isso motivou uma progressiva substituição dos 

materiais impressos para estudo individual, como atlas, dicionários e gramáticas, por 

programas multimediais para o aprendizado, incluindo novíssimos produtos da velha 

modalidade tutorial, os simuladores e os jogos didáticos.  

Especificamente no ensino linguístico, os benefícios da hipermídia nos softwares 

educacionais referem-se aos materiais multimediais, ao controle do material pelo 

aprendiz e à focalização do conteúdo (WARSCHAUER, 1996). 

                                                           
41

 O CD ROM foi a primeira tecnologia ligada à área de publicações a integrar a hipermídia, ou seja, os 

diferentes mídias (textos, imagens e sons) disponibilizados em hipertexto navegáveis para o usuário.  
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Com uma apresentação menos rudimentar, com menos ‘cara de linguagem de 

programação’ e mais próxima do real, os materiais dos programas passaram a integrar 

um ambiente de aprendizagem mais afável e autêntico para o aprendiz, além de 

combinar de forma mais natural a prática das habilidades comunicativas. 

Os avanços tecnológicos também permitiram uma melhor estruturação não linear 

com navegabilidade comandada pelo aprendiz que, além de seguir o próprio ritmo, 

passou a estabelecer também um percurso individual de aprendizagem. Em outras 

palavras, o aprendiz ganhou autonomia pelo controle do material digital e, 

consequentemente, da sua aprendizagem. 

A estruturação hipertextual do material digital possui também o benefício 

didático da focalização do conteúdo, pois permite a centralização do input e a 

periferização das atividades e outros links úteis como explicação gramatical, glossário, 

comando de ajuda, etc.  

Um exemplo profícuo de software educacional hipermidiático para o ensino 

linguístico é o simulador Dustin, desenvolvido em 1995 pelo Institute for Learning 

Sciences, da Northwestern University (EUA). 

 Trata-se de um programa que simula a chegada de um estudante no aeroporto 

dos Estados Unidos, que deve passar pela alfândega, encontrar transporte para a cidade 

e fazer check-in em um hotel. Obviamente, o aprendiz se reveste do papel desse 

personagem que praticará a língua alvo em interação com outros personagens de falas 

programadas. A simulação é sempre realizada em forma de diálogo e o aprendiz de 

inglês deve digitar suas falas de acordo com as situações apresentadas e o 

desenvolvimento do diálogo pré-estabelecido pelo programa. Se a resposta do aprendiz 

estiver correta, ele simplesmente avança na simulação; caso contrário, o programa provê 

ações corretivas como exemplos ou simplificação do input (WARSCHAUER, 1996). A 

qualquer momento, o aprendiz pode controlar a situação escolhendo o nível e o percurso 

das atividades, pedindo ajuda, perguntando o que dizer ou ainda utilizando ferramentas 

como transcrição da fala do seu interlocutor ou o dicionário, como podemos observar na 

ilustração abaixo:  
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Figura 4 – O simulador Dustin. Disponível em: <http://www.engines4ed.org/hyperbook/nodes/NODE-

130-pg.html>. Acessado em 02 de julho de 2013. 

 

 Embora nos dias de hoje a interatividade de um software educacional permita ao 

aprendiz testar livremente os seus conhecimentos de língua estrangeira, limitações no 

campo da Inteligência Artificial (IA) transformam o momento de avaliação em uma 

problemática aparentemente insolúvel. De fato, como assinala Warschauer (1996), o 

programa deveria ser capaz de corrigir as respostas não apenas no âmbito da precisão 

linguística, mas também no âmbito da adequação. 

Os programas de computador atuais não são inteligentes o suficiente para 

serem realmente interativos. Um programa como Dustin deveria, idealmente, 

ser capaz de entender a entrada oral de um usuário e avaliá-la não apenas por 

correção, mas também por adequação. Ele deveria ser capaz de diagnosticar 

um problema do estudante de pronúncia, sintaxe, ou uso e, em seguida, 

decidir de forma inteligente entre uma série de opções (ex. repetindo, 

parafraseando, retardando, corrigindo, ou direcionando o estudante para 

explicações práticas). Programas de computador com esse grau de 

inteligência não existem, e não se prevê sua existência por muito tempo.
42

 

Além disso, a maioria dos softwares educacionais está a mercê do ávido e 

crescente mercado da tecnologia, insuficientemente interessado por questões 

                                                           
42

 “Today's computer programs are not yet intelligent enough to be truly interactive. A program like 

Dustin should ideally be able to understand a user's spoken input and evaluate it not just for correctness 

but also for appropriateness. It should be able to diagnose a student's problems with pronunciation, 

syntax, or usage and then intelligently decide among a range of options (e.g. repeating, paraphrasing, 

slowing down, correcting, or directing the student to background explanations). Computer programs with 

that degree of intelligence do not exist, and are not expected to exist for quite a long time.” (Grifos do 

autor). 
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pedagógicas como potência didática ou autonomia discente. Pichiassi (2007, p.viii) 

sentencia a situação atual da seguinte maneira: “[...] no mercado podemos encontrar 

produtos didáticos tecnologicamente atraentes e sofisticados, mas pobres no plano dos 

conteúdos e pouco atentos às reais necessidades dos usuários [...]”
43

. 

Em meados dos anos 90, a hipermídia online significou um divisor de águas na 

era digital, pois passou a disponibilizar materiais multimediais para qualquer pessoa 

ligada à rede Internet. Aos poucos, esses materiais foram se multiplicando e hoje é raro 

não encontrar uma referência do que buscamos para trabalhar, estudar ou nos entreter. 

A integração se completa com a comunicação dos usuários da grande rede 

mundial e o compartilhamento dos seus dados, transpondo todas as barreiras do CMC 

(Computer Mediated Communication) desde que fora instituído, em 1960.  

Mais do que em qualquer área, os benefícios dessa integração são visíveis no 

CALL, que se perfaz e pode desfrutar com primazia da interação entre os seus 

participantes por meio de novas ferramentas para a comunicação assíncrona (que não se 

dá em tempo real), como e-mail e fórum, e também síncrona, como acontece nos chats e 

nas vídeoconferências. 

Se a abordagem comunicativa apregoa a aprendizagem da língua em uso, 

preferivelmente provinda de exemplares autênticos, por meio da interação com os 

“novos falantes”, é fato que a hipermídia online, o compartilhamento dos dados e a 

comunicação direta em rede tornam-se recursos fundamentais para a viabilização da 

aprendizagem por meio do computador. 

A potencialização das experiências fica por conta das próprias características do 

meio que, diferentemente de um material impresso como o livro, é capaz de estabelecer 

com o seu usuário uma relação cibernética, respondendo aos seus comandos. Essa 

relação permite ao aprendiz agir sobre o meio e obter dele respostas, pelas quais poderá 

regular a sua aprendizagem e construir os seus saberes por exploração e por descoberta, 

de forma ativa e totalmente subjetiva. É esse o princípio do construtivismo, ou seja, que 

“O aprendiz constrói os conhecimentos de modo ativo ao invés de absorvê-los na forma 

transmitida pelo professor” (VERGARO, 1998, p.311)
44

. 

Dessa forma, a aprendizagem se dá por experimentação, por errância em uma 

imensa quantidade de input disposto de forma rizomática. E as decisões sobre para onde 

                                                           
43

 “[...] in commercio possiamo trovare prodotti didattici tecnologicamente avvincenti e sofisticati ma 

poveri sul piano dei contenuti e poco attenti ai reali bisogni degli utenti [...].” 
44

 “l’apprendente costruisce le conoscenze in modo attivo invece di assorbirle nella forma trasmessa 

dall’insegnante.” 
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ir, sobre qual caminho seguir diante do contato com o input ocorrem no acoplamento 

direto e imediato com a máquina (LEVY, 1993).  

Desde que esse processo seja didático, o professor assume a importante função 

de preparar os aprendizes para essa incursão, dotando-os de competência para buscar 

corretamente as informações, em respeito aos objetivos da busca, evitando assim que se 

percam no universo da rede.  

É importante dizer ainda que, dentro de um currículo de ensino linguístico, 

considerando-se a variedade de métodos de aprendizagem a que o professor pode 

recorrer atualmente de forma conscienciosa, o uso da internet se coloca de antemão 

como uma ferramenta de autoaprendizagem. No entanto, o seu uso não é capaz de gerar 

aprendizagem sem intervenção didática, sendo esta a representante da ordem no mundo 

caótico do fluxo de informação virtual. 

Poderíamos afirmar que ‘método’ e ‘internet’ são, nesse sentido, uma 

contradição entre termos, pois, como já tivemos oportunidade de ver no capítulo 

anterior, o método compõe um plano global para o ensino do conteúdo programático, e 

a internet, por mais positiva que seja para a aprendizagem, compõe o caos. 

De acordo com Garrett (1991, p.75), "o uso do computador não constitui um 

método.” Ao contrário, trata-se de um “meio no qual uma variedade de métodos, 

abordagens, e filosofias pedagógicas pode ser implementada.”
45

  

Portanto, nessa ação didática necessária deverão estar definidos 1) os princípios 

teóricos que nortearão a aprendizagem; 2) o(s) método(s) de ensino a ser(em) 

adotado(s), e 3) a(s) modalidade(s) de uso do computador que integrará(ão) a 

aprendizagem, ou seja, como tutor, tool ou tutee. 

As próximas subseções são dedicadas à ilustração da ampla possibilidade do uso 

do computador no Integrative CALL. Para facilitar nossa apresentação, seguiremos em 

espiral e veremos primeiro o modo de configuração dos materiais digitais, seguido do 

processo de didatização dos mesmos, ou da elaboração das atividades que os 

acompanham e, finalmente, dos feedbacks das atividades.   

    

2.3.1 Os materiais digitais de aprendizagem 

 

                                                           
45

 “the use of the computer does not constitute a method.” Ao contrário, trata-se de um "medium in which 

a variety of methods, approaches, and pedagogical philosophies may be implemented.” 

http://www.ict4lt.org/en/warschauer.htm#garrett
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Os materiais digitais de aprendizagem seguem a mesma classificação dos 

materiais impressos de aprendizagem e, portanto, podem ser de dois tipos, a saber: 

autênticos ou produzidos para fins didáticos. 

Os tutoriais atuais contêm, geralmente, materiais produzidos para fins didáticos 

separados por níveis e que priorizam uma progressão linguística, de modo que autores a 

serviço dos próprios cursos ou escolas se ocupam de elaborar os textos de acordo com 

os objetivos pré-estabelecidos e editá-los da maneira mais conveniente, seja somente 

escrito, possivelmente com imagem ilustrativa ao lado, em áudio com imagem estática e 

link com transcrição, ou, ainda, em vídeo com link de transcrição. 

Um dos programas tutoriais mais bem sucedidos no ensino de línguas 

atualmente é o programa Rosetta Stone, lançado em 1992 pela empresa Rosetta Stone 

Inc.. A empresa oferece ensino de 30 línguas diferentes, das mais procuradas até suaíli, 

vietnamita e farsi, e tem faturado cerca de U$ 20 milhões por ano. Entretanto, as vendas 

começaram a cair nos últimos anos, o que fez com que a empresa incluísse nas últimas 

versões dos idiomas mais procurados ferramentas de interação social para serem usadas 

entre os aprendizes e falantes nativos
46

.  

O método utilizado no tutorial é um parente do Método Direto, denominado 

‘Imersão Dinâmica’, e consiste na apresentação de imagens de objetos e pessoas reais 

associadas a textos instrucionais orais e escritos, como podemos observar na ilustração 

abaixo:  

  

                                                           
46

 Pioneira em ensino de idiomas no PC, Rosetta Stone tenta se reinventar. Folha de São Paulo, 

15/10/2012, por Rafael Garcia. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/tec/1168125-pioneira-em-

ensino-de-idiomas-no-pc-rosetta-stone-tenta-se-reinventar.shtml>. Acessado em 22 de julho de 2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/1168125-pioneira-em-ensino-de-idiomas-no-pc-rosetta-stone-tenta-se-reinventar.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/1168125-pioneira-em-ensino-de-idiomas-no-pc-rosetta-stone-tenta-se-reinventar.shtml


60 
 

 

Figura 5 – Apresentação do material didático do curso de língua inglesa Rosetta Stone, nível 3. 

 

Os tutoriais abrangem também as versões digitalizadas de livros didáticos e 

materiais complementares aos manuais adotados em cursos regulares, os chamados 

courseware. No ensino de língua italiana, o cd rom In Italiano, editado em 1997, traz os 

mesmos conteúdos do livro homônimo. A vantagem da versão informatizada é a 

possibilidade de escutar os diálogos e repeti-los seguindo as palavras sinalizadas 

durante a pronúncia da gravação. Segundo Pichiassi (2007, p.131), “essas características 

permitem ao usuário organizar de forma autônoma e pessoal o processo de aquisição e 

desenvolvimento das habilidades fonatórias, além de melhorar a compreensão oral.”
47

  

O livro didático Bravissimo é complementado por cd rom desde 2004. Seus 

autores são professores na Università per Stranieri, de Perugia. De acordo com Pichiassi 

(2007, p.132), é impressionante o modo como “os diferentes mídias se integram e 

interagem: textos escritos, imagens fixas e em movimento, vídeos e faixas de áudio se 

sucedem nas várias unidades de acordo com um desenho arquitetônico preciso e em 

função dos escopos e dos objetivos subjacentes às diversas atividades.”
48

 Ademais, esse 

software permite ao aprendiz escolher o seu percurso de aprendizagem, além de eleger a 

língua com a qual quer interagir e até o tipo de registro, se formal ou informal. Ainda 

                                                           
47

 “queste caratteristiche consentono all’utente di organizzare in modo autonomo e personale il processo 

di acquisizione e sviluppo delle abilità fonatorie e di migliorare la comprensione orale.” 
48

 “i diversi media si integrano e interagiscono: testi scritti, immagini fisse e in movimento, filmati e brani 

audio si susseguono nelle varie unità secondo un preciso disegno architettonico e in funzione degli scopi 

e degli obiettivi sottesi alle diverse attività.” 
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nas palavras de Pichiassi (2007, p.132), “a variedade das atividades e dos recursos 

disponíveis tornam este produto um exemplo de emprego didaticamente eficaz do 

instrumento informático.”
49

 

Os novos potenciais concorrentes dos tutoriais em cd rom foram batizados “web-

based teaching materials”, e, ao contrário daqueles, caracterizam-se por constituir 

materiais menos convencionais, muitas vezes complementares ao curso regular 

presencial. Por não estarem necessariamente atrelados às formas linguísticas são, em 

grande parte, autênticos, ou seja, são elaborados em princípio para falantes nativos e 

emprestados por professores de língua. 

Esses materiais podem ser introduzidos em 1) plataformas de aprendizagem de 

instituições, também chamadas salas virtuais / ambientes de aprendizagem, como o 

Moodle ou o TelEduc, em 2) sites pessoais ou blogs de professores facilmente criados 

por meio de um SGC (Sistema de Gerenciamento de Conteúdo), como o Joomla! ou o 

WordPress ou, simplesmente, podem ser disponibilizados em 3) wikis, canais de vídeo, 

fóruns ou redes sociais. Caso não sejam publicados/postados em nenhum desses 

ambientes, os materiais digitais podem ser enviados por e-mail ou disponibilizados em 

mídias físicas, como CD, DVD ou pen-drives. 

Desde que possua licenças Creative Commons, qualquer produção pode 

constituir um material web-based, podendo ser copiado de qualquer site da internet. 

Uma fonte riquíssima é o popular YouTube, que hospeda uma imensa variedade de 

filmes, vídeos publicitários, videoclipes e vídeos caseiros de toda espécie. Há ainda sites 

específicos que reúnem produções licenciadas para o uso didático, como o 

TeacherTube, por exemplo.  

Entretanto, quem ensina sabe que encontrar materiais de qualidade na web para 

empréstimo didático é uma tarefa árdua, que contrasta espantosamente com a 

quantidade infinita de produções que a internet abriga. Esse contexto evidencia a atual 

problemática das incertezas dos professores acerca do uso de “seleções de textos, áudio, 

imagens, e vídeo que eles encontram na web para criar materiais para seus estudantes.” 

(GARRETT, 2009, p.721). 

De modo que, em parte para solucionar esse problema, bem como estimulados 

pela condição pós-método, um número cada vez mais expressivo de professores produz 

seus próprios materiais digitais e os disponibiliza na rede, praticando colaboração 

                                                           
49

 “la varietà delle attività e delle risorse disponibili rendono questo prodotto un esempio di impiego 

didatticamente efficace dello strumento informático.” 
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recíproca. A professora de espanhol Gabriela Ackert, por exemplo, retratou a própria 

família em um vídeo com fotos, texto escrito e texto oral para ensinar aos seus 

estudantes, e a outros interessados, como apresentar sua família na língua espanhola. 

 

 

Figura 6 – Vídeo Mi familia, disponível em: 

<http://www.teachertube.com/viewVideo.php?video_id=191785>. Acessado em 27 de julho de 2013. 

 

De acordo com Tomslinson e Masuhara (2005), as principais vantagens de o 

professor construir seu próprio material referem-se à ênfase na realidade do aprendiz e à 

relevância do material para determinado público em um dado momento da 

aprendizagem. 

A propósito, qual seria a realidade dos nossos aprendizes de línguas em tempos 

de cibercultura? 

Em poucas linhas, nossos aprendizes são pessoas conectadas grande parte do 

tempo, em casa, na escola, na sala de espera do dentista, nos meios de transporte. A web 

2.0 é uma realidade irreversível que nos impele para um mundo sem fronteiras e sem 

barreiras da informação e do conhecimento.  

Isso posto, parece-nos claro que o ensino LE deva visar à intelecção dos 

aprendizes diante do contato natural com os materiais autênticos em língua estrangeira 

do seu interesse. Mas, como fazê-lo? Como fazer com que o aluno adquira autonomia 

linguística suficiente para enfrentar, sozinho, toda a complexidade de sentidos que um 

texto autêntico aporta? 
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Essas questões espinhosas não são novidade na disciplina do ensino-

aprendizagem LE. Elas estão embutidas no discurso favorável ao ensino da língua 

voltado para o seu uso efetivo e, portanto, estão em voga desde o advento da 

Abordagem Comunicativa, pelo menos. A diferença é que, antes, cada estudante 

enfrentava uma situação específica de uso do idioma. No contexto dos cursos de 

italiano, alguns queriam viajar em férias, outros precisavam viajar a trabalho. Alguns 

queriam ler a Divina Commedia no original, outros alimentavam interesse por ópera 

lírica, e assim por diante. Enfim, cada pessoa convergia em necessidade de uso seus 

próprios interesses, suas próprias questões pessoais. 

Hoje, a premência dessas demandas incidem também no contato cotidiano com 

uma enxurrada de textos em língua estrangeira twittados, acessados por aplicativos e 

por visualizações na internet. É claro que nem todos os estudantes são aficionados por 

twitter, por aplicativos no smartphone, por redes sociais. Entretanto, devemos partir do 

pressuposto de que estamos, todos, imersos no multilinguismo digital da web, e isso 

afeta até mesmo os indivíduos mais pacatos.   

De volta aos fatos, parece-nos muito interessante a proposta de Garrett (2009, 

p.723) que, nesse sentido, sugere um trabalho didático criterioso das anotações e outros 

suportes de ajuda à compreensão e interpretação do material autêntico
50

. Segundo a 

estudiosa, por meio dessas ferramentas os professores podem capacitar os aprendizes a 

lidar com os próximos materiais autênticos não didatizados, ou seja, isentos de 

anotações ou qualquer outro suporte. 

 

Materiais web-based poderiam ser desenvolvidos para prover não apenas 

diretrizes, mas também prática, abordando materiais autênticos dessa 

maneira, com feedback para construir competência e confiança. A 

aprendizagem para toda a vida depende, absolutamente, da capacidade dos 

estudantes em se envolver com materiais autênticos em suas áreas de 

interesse .
51

 

 

Portanto, a potencialidade da experiência do aprendiz diante do material digital 

se resume, mais uma vez, à sua didatização.  

 

                                                           
50

 As anotações (annotations) são ferramentas de ajuda utilizadas na compreensão e interpretação dos 

dados. Elas podem configurar um texto explicativo de um material de vídeo, comentários ou mesmo 

outros materiais correlacionados. 
51

 “Web-based materials could be developed to provide not only guidelines but practice in approaching 

authentic materials in these ways, with feedback to build competence and confidence. Lifelong learning 

depends absolutely on students' ability to engage with authentic materials in their areas of interest.” 
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2.3.2 As atividades digitais 

 

Como vimos, o processo de didatização de um material digital começa com a 

sua elaboração, no caso de um material produzido para fins didáticos, ou com os ajustes 

e as adequações que tornarão um material autêntico “bruto” um material autêntico 

didatizado, como a seleção dos trechos ou a adição das anotações. 

A segunda fase do processo de didatização de um material digital compreende a 

elaboração das atividades que o acompanham. Sua função é intermediar as relações 

intelectivas entre o aprendiz e o material propriamente dito, ou conteúdo de 

aprendizagem, sendo em grande parte responsável pela compreensão e interpretação do 

mesmo, além de promover a aprendizagem de conteúdos específicos solicitados a partir 

do input original. 

No CALL, a tipologia mais antiga das atividades é a tutorial, em que o aprendiz 

responde ao input, o programa avalia o seu desempenho e emite um feedback avaliativo. 

Incluem-se nos programas tutoriais as atividades de compreensão e interpretação 

textuais, exercícios de gramática, ditados, exercícios de pronunciação, de reconstrução 

textual e de vocabulário. Apesar da sua inegável relevância para o ensino formal da 

língua e do seu considerável desenvolvimento ao longo dos anos, podemos dizer que o 

estigma do behaviorismo ainda os acompanha. 

 

Infelizmente, os tutoriais do CALL ainda equivalem, frequentemente, aos 

exercícios mais mecânicos. Nas últimas duas décadas, a teoria da aquisição 

da segunda língua e a didática de línguas privilegiaram tão fortemente 

métodos de ensino e atividades comunicativos, que poucos desenvolvedores 

têm se interessado em exercícios inovadores de prática do CALL. Devido à 

dificuldade da maioria das instituições em manter a infraestrutura de suporte 

essencial para o tutorial do CALL, poucos professores podem se dar ao luxo 

de tentar usá-lo. (GARRETT, 2009, p.722)
52

 

 

 

Antes de prosseguir, temos duas considerações a fazer. Em primeiro lugar, é fato 

que as atividades tutoriais pertencem mais ao campo da instrução que da aprendizagem 

criativa, haja vista o seu caráter cíclico e fechado. Ou seja, a atividade dentro do 

programa possui a seguinte dinâmica na relação com o usuário discente: solicitação de 

dados, análise desses dados e emissão de um feedback. Trata-se de um ciclo, que se 
                                                           
52

 “Unfortunately, tutorial call is still often equated with the most mechanical drills. In the past two 

decades, SLA theory and language pedagogy have so strongly privileged communicative teaching 

methods and activities that few developers have been interested in innovative drill-and-practice CALL. 

Because the infrastructure support essential to tutorial CALL design and development is far harder for 

most institutions to maintain, few teachers can afford to attempt it.” 
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conclui com a avaliação da resposta fornecida pelo aprendiz; o próximo passo é a 

realização de uma nova atividade. Portanto, a interação que se estabelece entre o 

aprendiz e a máquina (interatividade) no momento da realização da atividade tutorial é 

finita. Tal finitude se determina também pelo limite de previsões de respostas contidas 

no programa, de modo que, mesmo no caso de uma interação continuada, em que o 

programa analisa os dados do aprendiz e os devolve parcialmente avaliados para 

reinserção e posterior revalidação, ou seja, mesmo que esse processo cíclico não se 

conclua após uma única volta, ainda assim, o ciclo sempre cessará com a enunciação do 

resultado de ‘certo’ ou ‘errado’. 

Em segundo lugar, é fato que as atividades tutoriais sempre terão seu espaço 

reservado no ensino de idiomas, conquanto tenda a diminuir em prol de atividades que 

privilegiem uma dinâmica aberta, imprevisível, inventiva e criativa. Segundo palavras 

do próprio Widdowson (1990, p.161), “[...] aprendizes não inferem prontamente 

conhecimento do sistema linguístico a partir de suas atividades comunicativas.”
53

 O 

ideal, portanto, é que nessas atividades esteja contida a língua em uso, com exemplares 

significativos para os aprendizes, dignos de figurarem também em atividades 

comunicativas, e, sobretudo, que as atividades sejam pensadas e elaboradas com vistas à 

aquisição do conteúdo, e não à sua simples repetição em outros contextos. 

Para que atendam a esses requisitos, é essencial que as atividades tutoriais sejam 

elaboradas também e, principalmente, por professores. Os programas de autoria 

(authoring programs) prestam-se exatamente à capacitação de usuários comuns de 

computador para criarem desde simples atividades tutoriais até coursewares completos. 

Na ótica do professor, os programas de autoria são uma ferramenta (authoring 

tool) que lhe possibilita didatizar os materiais digitais operando na modalidade tutor e 

disponibilizá-los em qualquer ambiente virtual de aprendizagem, seja para 

complementar os materiais web-based ou, simplesmente, para promover a prática e o 

teste de habilidades e de aspectos do conteúdo instrucional. 

Embora estejam no mercado desde meados dos anos 70, o engajamento docente 

na exploração desses programas tem-se fortalecido nas duas últimas décadas devido 1) 

às constantes melhorias no campo da programação, que simplificaram os programas e 

os tornaram mais acessíveis e “amigáveis” à utilização por usuários comuns, ao mesmo 

tempo em que ampliaram as possibilidades de criação, 2) à possibilidade de utilizar 

                                                           
53

 “[...] learners do not very readily infer knowlegde of the language system from their communicative 

activities.” 
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servidores da internet para o acesso às produções e 3) aos estímulos da condição pós-

método no campo do ensino-aprendizagem LE.      

No CALL, o pioneiro na construção de programas de autoria foi Graham Davies, 

hoje professor emérito da Thames Valley University, de Londres. De acordo com o seu 

próprio testemunho, era muito maçante escrever um código específico para cada 

programa tutorial em linguagem BASIC, o que o levou a criar um único programa que 

permitisse a entrada de tutoriais diversos
54

. Desse processo surgiu o programa 

Teacher’s Toolkit, comercializado em 1981 pela empresa Wida Software. No ano 

seguinte, o programa foi comprado e ulteriormente desenvolvido pela empresa 

Hutchinson sob o nome Questionmaster.  

  Pelos padrões atuais o pacote era, nas palavras do próprio Davies, primitivo. 

Consistia na criação de arquivos de texto contendo uma série de questões, para as quais 

se criavam também uma série de respostas válidas e dicas a serem utilizadas pelos 

aprendizes no caso de não entenderem o enunciado ou errarem a resposta. O pacote 

oferecia também a possibilidade de dar indicações sobre a forma da resposta antecipada, 

por exemplo, “*** *****”, indicaria que a resposta incluía duas palavras, das quais a 

primeira possuía três letras e a segunda, cinco. Se o aprendiz errasse algumas letras, ao 

invés de mostrar diretamente a forma correta, o programa era capaz de focalizar o erro, 

apresentando as letras corretas e ocultando as erradas, por exemplo, “d** Wag*n” em 

lugar de “der Wagen”. Para Davies, “o Questionmaster era bruto, mas eficaz, dentro de 

suas limitações – que eram consideráveis, tanto em termos de pedagogia quanto do 

ambiente físico em que operava.” (DAVIES, 2012)
55

 

 A tecnologia dos programas de autoria evoluiu, assim como evoluíram os 

princípios teóricos associados ao uso do computador no ensino LE e as técnicas 

didáticas relacionadas. Hoje, para que um programa de autoria desponte no mercado, 

além de satisfazer as exigências das empresas de software, deve satisfazer também as 

exigências dos professores, que produzem seu próprio material web-based e necessitam 

de ferramenta de autoria para criar suas atividades, bem como das instituições, que se 

interessam sempre mais em possuir licenças para a produção de material próprio.  
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 Bangs P. Introduction to CALL authoring programs. Module 2.5 In: Davies G. (Ed.) Information and 

Communications Technology for Language Teachers (ICT4LT), Slough, Thames Valley University 

[Online], 2012. Disponível em: <http://www.ict4lt.org/en/en_mod2-5.htm>. Acessado em 29 de julho de 

2013.  
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 “Questionmaster was crude but effective within its limitations – which were considerable, both in terms 

of the pedagogy and the physical environment in which it operated.” 

http://www.ict4lt.org/en/en_mod2-5.htm
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Segundo Leffa (2006), os programas de autoria mais conhecidos para a produção 

de atividades didáticas são Author Plus, Hot Potatoes, HyperStudio, Wida Authoring 

Suite e Macromedia Authorware. Seus recursos e funcionalidades variam de acordo 

com suas propostas didáticas e comerciais, como podemos ver nas descrições que 

seguem. 

 Author Plus: Voltado para professores interessados em criar atividades 

interativas para seus estudantes e disponibilizá-las em AVA. Os 

exercícios podem ser linkados hierarquicamente, formando unidades e, 

posteriormente, cursos. É capaz de gerar uma série de atividades, 

incluindo cloze, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, reconstrução de 

texto, arrastar e soltar, etc., as quais podem incluir gráficos (jpg), 

arquivos de áudio (mp3) e vídeos (flv), além de poderem ser linkadas 

para websites e incorporar arquivos em pdf e power point. Os principais 

suportes de aprendizagem são link com dicionário – a partir da seleção de 

uma palavra da atividade, o programa aciona imediatamente a sua 

definição on-line – gravador de voz, dicas, contagem de tempo e 

feedback. Endereço: http://www.clarity.com.hk/program/authorplus.htm.  

 Hot Potatoes: Criado por Martin Holmes e Stewart Arneil na University 

of Victoria, Canadá, em 1998, essa ferramenta de autoria tornou-se 

“extremamente popular entre os professores de língua estrangeira e 

continua a ser utilizada extensivamente para a criação de atividades 

interativas e testes na Web” (BANGS, 2012)
56

. Inclui seis tipos de 

atividades, a saber: cloze, múltipla escolha, pergunta-resposta, palavras 

cruzadas, reordenação de texto e alinhamento. O programa é gratuito 

para fins não comerciais. Sua licença inclui o aplicativo JMasher, para a 

construção de unidades didáticas. Sua grande vantagem está na 

usabilidade. De fato, o Hot Potatoes possui interface altamente simples e 

intuitiva, e não requer nenhuma habilidade técnica do usuário para criar 

as atividades e utilizar os recursos de dicas e feedback. Endereço: 

http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/ 

 HyperStudio: Essa ferramenta foi criada por Robert Wagner em 1989 e é 

atualmente comercializada pela empresa Software MacKiev na versão 
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 “extremely popular with language teachers and it continues to be used extensively for the creation of 

interactive exercises and tests on the Web.” 

http://www.clarity.com.hk/program/authorplus.htm
http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/
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5.1.  É utilizada para criar apresentações de materiais e atividades 

criativas multimídia, a partir da fusão de vários arquivos de vídeo, fotos, 

animações, e textos pessoais ou selecionados na internet. Primeiro, o 

usuário deve editar a apresentação, para a qual o programa dispõe de uma 

grande variedade de ferramentas a serem aplicadas em cada um dos 

arquivos escolhidos. Quando estiverem prontos, todos os arquivos 

selecionados serão evocados por acionamento do mouse, de modo que a 

apresentação ocorre em uma única tela a partir da interação com o 

usuário. Endereço: http://www.hyperstudio.com/ 

 

 

Figura 7 – Apresentação de material utilizando o HyperStudio 5.1. Disponível em     

<http://youtu.be/T--H6bMRboI HyperStudio 5>. Acessado em 04 de agosto de 2013. 

 

 Wida Authoring Suite: A primeira versão data de 1997 e, diferentemente 

das ferramentas de autoria descritas acima, o Authoring Suite foi 

concebido especificamente para o ensino-aprendizagem LE. Por isso, 

mesmo em tempos de integração de outras mídias, “O programa Wida 

Authoring Suite enfatiza fortemente exercícios baseados em textos, 

enquanto o aperfeiçoamento em som / figuras vem em segundo lugar. No 

entanto, os exercícios textuais podem agora ser melhorados por meio de 

vídeo, imagem fixa, clipes e formatação Rich Text.”
57

 O programa 

                                                           
57

 “Wida's Authoring Suite places the strongest emphasis on text-based exercises and sound / picture 

enhancements comes second. However, text based exercises can now be enhanced by video, still picture, 

sound clips plus Rich Text formatting.”Wida Software Ltd’s Program for Language Teaching. Endereço: 

<http://www.filmo.com/wida.htm> 

http://www.hyperstudio.com/
http://youtu.be/T--H6bMRboI%20HyperStudio%205
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contém sete tipos de atividades bastante familiares no ensino de línguas 

como preenchimento de lacunas, correspondência entre pares, pergunta-

resposta, jogos, etc., os quais podem ser usados em sala de aula para 

revisão de conteúdo, material suplementar ou estudo individual.  

 Macromedia Authorware: Originalmente, o Authorware foi criado por 

Michael Allen, colaborador do sistema PLATO nos anos 70, em 1987. 

Atualmente pertence a ADOBE e encontra-se na versão 7.0. Trata-se do 

programa mais genérico dentre os citados neste estudo, pois não foi 

concebido nem para o ensino de línguas, nem para o ensino de qualquer 

disciplina. Mesmo assim, é considerada uma ferramenta de autoria 

revolucionária por exercer um grande impacto na produção multimídia e, 

consequentemente, no design instrucional (BANGS, 2012). Portanto, é 

uma ferramenta bastante utilizada na construção de tutoriais sofisticados 

e complexos, sobretudo os baseados em flash (arquivos de animação, 

geralmente com extensão .swf) com conteúdos multimídia. 

 

No tocante às atividades didáticas em LE, os programas de autoria existem para 

facilitar a criação de atividades que requerem respostas fechadas ou curtas, na maioria 

dos casos. De acordo com Paul Bangs (2012), “tais exercícios podem funcionar muito 

bem se uma única palavra ou frases curtas forem requeridas como respostas, mas, em 

um nível mais complexo de linguagem, provavelmente exercícios com lápis e papel são 

mais eficientes.”
58

 Apesar dessa aparente limitação, há inúmeras maneiras de se criar 

atividades interessantes do ponto de vista pedagógico; tudo depende da criatividade e do 

compromisso do elaborador. 

Pensemos em uma atividade de múltipla escolha, facilmente criada por meio de 

qualquer ferramenta de autoria. Sua configuração certamente impele à interatividade, 

seja pela possibilidade de se organizarem alternativas com associação de arquivos de 

som e imagem, ampliando assim as possibilidades de compreensão do input, seja pelo 

feedback imediato que o aprendiz receberá ao clicar em uma das alternativas.  Contudo, 

a interatividade por si só não garante a potência pedagógica. Antes de tudo, é preciso 

que a atividade tenha relevância para o contexto comunicativo em que ela se insere.  
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 “such exercises can work quite well if single-word or short phrases are required as answers, but at a 

more complex language level then a pencil and paper exercise is probably more efficient.” 
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A grande novidade dos programas tutorias é o recurso Automatic Speech 

Recognition (ASR), utilizado em atividades para a prática da habilidade oral, em que o 

aprendiz fala ao microfone, ao invés de digitar a resposta, e o programa procede à 

comparação com a gravação da resposta contida no programa. Mas, por mais 

promissora que seja, essa tecnologia deve ser usada com muita cautela, haja vista os 

riscos de se cair em uma rotina behaviorista, com repetição de palavras 

descontextualizadas como nos antigos laboratórios linguísticos.  

Para além das atividades tutoriais, o CALL opera atividades comunicativas e de 

projetos, as quais integram as novas tecnologias às tarefas de pesquisa colaborativas.  

Nos anos de popularização da internet, em 1995, o professor Bernie Dodge, da 

Universidade de San Diego, desenvolveu o modelo de unidade didática baseado em 

WebQuest, isto é, um modelo de investigação orientada em que (quase) todas as 

informações manipuladas pelos estudantes são retiradas da web
59

.  

A WebQuest é comumente criada em um site ou blog da internet. Sua estrutura 

básica inclui 1) uma introdução ao tema e à pesquisa, 2) as tarefas a serem 

desenvolvidas, 3) o processo, com descrição das etapas a serem cumpridas, orientação e 

divisão das tarefas, 4) os recursos, em que o professor delimita a pesquisa selecionando 

as fontes ou simplesmente fornece lista com sugestão de material e/ou referência 

sitográfica, 5) a avaliação, em que constam os critérios para avaliação das atividades e, 

6) uma conclusão, objetivando a reflexão do aluno sobre a importância da proposta de 

trabalho.   

O modus operandi do trabalho em WebQuest dispensa o uso do computador em 

modalidade tutor. Em contrapartida, combina as modalidades tool e tutee. Como 

ferramentas temos a internet e os recursos eventualmente utilizados para a comunicação 

entre os participantes da atividade e também com o professor – este, o verdadeiro tutor. 

A pesquisa propriamente dita encerra o uso do computador em modalidade tutee devido 

à participação ativa do aprendiz na construção de um trabalho subjetivo, imprevisível e 

criativo. 

Abaixo, reportamos a ilustração de uma WebQuest inspirada no tema do 

romance A painted house, do americano John Grisham, publicado em 2001.  
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 Cf. <http://webquest.org/>. Consultado em 05 de agosto de 2013. 

http://webquest.org/
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Figura 8 – Página de tarefas da WebQuest “A Painted House”. Disponível em: 

<http://questgarden.com/03/23/0/050930125515/task.htm>. Acessado em 04 de agosto de 2013. 

       

 A despeito das categorizações existentes, e às quais recorremos na intenção de 

facilitar nossa exposição, o uso do computador nos cursos de LE pode alcançar níveis 

complexos de hibridação entre as modalidades tutor, tool e tutee, tornando difícil, e 

muitas vezes redutiva, a classificação das atividades.  

Tal situação se evidencia principalmente em programas de ensino classificados 

como tutoriais que acoplam recursos como dicionários online, hipertexto com remissões 

a páginas na web, fórum, chat e tudo o mais que ultrapasse a pura interatividade do 

aprendiz com o programa.  

Dito isso, resta-nos passar aos feedbacks das atividades digitais que, como 

veremos, vão do simples automatismo à elaborada avaliação volitiva docente, 

assumindo vários graus de interatividade e interação na relação com os aprendizes.  

 

2.3.3 Os feedbacks das atividades digitais 

 

Como vimos até aqui, uma atividade tutorial se diferencia de uma atividade web-

based, especialmente, por ser de caráter instrucional, por admitir um número limitado 

(quando não unitário) de respostas consideradas corretas e pelo fato de essas respostas 

serem quase sempre curtas, compostas de uma única ou poucas palavras. Disso decorre 

uma avaliação objetiva e imediata, a qual denominamos “feedback automático”. 
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Segundo definição de Penny Ur (1996, p.242), “feedback é uma informação que 

é dada ao aprendiz sobre seu desempenho em uma tarefa de aprendizagem, geralmente 

com o objetivo de melhorar seu desempenho”
60

. Tal recurso é reputado positivamente 

em termos pedagógicos e de interatividade, pois permite um maior controle do aprendiz 

durante a realização das atividades. 

 
Uma das vantagens da tecnologia de multimídia é a resposta imediata do 

computador para um toque no teclado ou um clique do mouse, que é muito 

útil quando se lida com o feedback em reação ao desempenho do aprendiz na 

realização de uma atividade ou exercício. Aprendizes, temos observado, 

tendem a achar encorajador ler ou ouvir feedback imediato positivo ao 

completarem um exercício com sucesso. (GIMENO-SANS, 2012)
61 

 

O feedback positivo constitui a base de programação na etapa de avaliação de 

uma atividade tutorial. Em termos técnicos, ao criar uma atividade, o 

professor/elaborador deve inserir ao menos a resposta correta no cadastro do programa 

em um campo dedicado, de modo que, durante a realização da atividade, o programa 

confrontará a resposta do aprendiz com a resposta cadastrada e emitirá um feedback 

positivo em caso de equidade. Em caso de divergência, o programa pode proceder de 

duas maneiras: ou apagar o input do aluno e retornar à fase inicial da atividade em 

questão, ou emitir um feedback negativo.  

Essa tipologia foi classificada por Leffa (2003, p.37) como feedback genérico. 

Segundo ele, “o feedback genérico é o mais simples: apenas avalia a resposta do aluno e 

diz se está certa ou errada. É tão universal que pode ser embutido para geração 

automática em qualquer sistema que produz atividades de ensino.” 

Muitos programas adotam essa configuração elementar de feedback, até hoje, 

por motivos diversos, dentre os quais destacamos a falta de recursos técnicos, a 

praticidade, a falta de apuro pedagógico ou, ao contrário, exatamente em respeito a 

determinadas metodologias de ensino.  

O tutorial Dentro l’italiano 4.0, cujo primeiro nível é disponível gratuitamente 

pelo site Italica, da rede teledifusora Rai International, é totalmente composto por 

atividades tutoriais com feedback automático genérico. A primeira atividade da unidade 
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 UR, P. A course in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Apud 

PAIVA, 2003. 
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 “One of the advantages of multimedia technology is the computer's immediate response to a touch of a 

key or a mouse click, which is very useful when dealing with feedback in reaction to the learner's 

performance in completing an activity or exercise. Learners, we have observed, tend to find it 

encouraging to read or hear immediate positive feedback when they have completed an exercise 

successfully.” 
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Al mercato é de tipo “arrastar e soltar”, e pede ao aprendiz que associe texto e imagem. 

Ao completar a atividade, o programa emite o feedback inserindo uma marcação em 

azul diante dos acertos e uma marcação em vermelho diante dos erros, acompanhada da 

correção escrita, como podemos observar na figura abaixo:  

 

 

Figura 9 – Tela de correção de atividade da unidade Al Mercato. Curso “Dentro 

l’italiano 4.0”. Disponível em 

<www4.didael.it/dit4/dit_40/pt/liv_1/toon/1_1_6/esercizio_1/esercizio.htm>. Acessado em 13 de 

agosto de 2013. 

 

 No CALL distinguem-se, ainda, os feedbacks intrínseco e extrínseco na 

elaboração de uma atividade tutorial. O primeiro, ao contrário do exemplo fornecido 

acima, não prevê mensagens de acerto ou de erro, fazendo com que o aprendiz perceba 

o seu desempenho durante a continuação da atividade, como na vida real. Trata-se de 

uma tipologia menos comum, já que nem sempre é possível proceder à avaliação 

prescindindo de uma informação explícita. 

Reportamos um exemplo de feedback intrínseco na atividade de múltipla escolha 

simples (única seleção) da unidade 2, intitulada  En el mercado, do tutorial multimídia 

Español Interactivo. Nessa atividade, o aprendiz deve escolher entre as pessoas ‘tú’ e 

‘usted’ para responder ao input oral, nesse caso à pergunta ‘Buenos dias, ¿tiene 

tomates?’. Ao escolher um dos pronomes, o feedback se dá pela inserção de duas 

vinhetas, uma representante da resposta correta e outra da resposta incorreta. Dessas, 

apenas a representante do pronome correto conclui o ato comunicativo, pois figura um 

comerciante que responde à pergunta com ‘Sí, tengo tomates’, e entrega o produto ao 

cliente. O outro comerciante, representante do pronome inadequado, parece mexer as 

http://www.ict4lt.org/en/en_mod3-2.htm#espinteract
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mãos, como se não tivesse entendido a pergunta ou não soubesse o que responder, 

embora os tomates estejam visíveis também na sua loja, ao fundo, na primeira caixa do 

lado direito na figura.   

 

 

Figura 10 – Tela de atividade de múltipla escolha do material Español Interactivo, apud 

GIMENO-SANS, 2012  

  

Essa atividade tenta reproduzir o que, de fato, aconteceria fora da sala de aula, 

caso o aprendiz vivencie essa situação na língua alvo. Sob tal aspecto, o feedback 

intrínseco está em consonância com os princípios da Abordagem Comunicativa no 

ensino de LE, e por isso representa a melhor solução para a etapa de “finalização” de 

uma atividade comunicativa. 

 
O melhor feedback da aprendizagem linguística é, certamente, o da situação 

real, quando se usa resultados da linguagem como resposta do interlocutor ou 

como uma ação demonstrando que a língua usada foi adequada. Quando o 

aprendiz vai a um café e pede uma xícara de café e a obtém, ninguém diz 

“Muito bem!” ou emite sons bobos; tampouco diz “Tente de novo” ou emite 

um som pessimista se a transação fracassou. (GIMENO-SANS, 2012)
62 

 

Por outro lado, sabemos que a linguagem é um domínio demasiado complexo e 

rico do qual a língua faz parte. Pensando em uma situação comunicativa real, é possível 
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 “The best language learning feedback is, of course, the real-life situation when using the language 

results in either a response from the other person or an action showing that the language used was 

appropriate. When the learner goes into a café and asks for a coffee and gets one, nobody says "Well 

done!" or plays silly music noises; nor does anyone say "Try again" or make a downbeat sound if the 

transaction results in failure.” 

http://www.ict4lt.org/en/en_mod3-2.htm#espinteract
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que o cliente apenas indique o produto ao comerciante para que a comunicação produza 

o efeito desejado, ou que ele se limite a enunciar o significante do objeto, no caso 

‘tomate’, para efetuar a compra. Enfim, é bastante improvável que em uma situação 

comunicativa como a supracitada, a compreensão da língua envolva uma precisão 

pronominal. 

De qualquer forma, podemos afirmar que o feedback de um programa tutorial 

deve ser, antes de tudo, claro na sua proposta de ensino, seja ele intrínseco ou 

extrínseco. Além disso, em ambos os casos, deve cumprir sua função primordial de 

informar sobre o desempenho do aprendiz com vistas ao seu aprimoramento.  

Na condição de pós-método, tem-se notado certo esforço para que o feedback 

atue na metacognição do aprendiz, levando-o a refletir sobre o seu desempenho, a 

analisar a questão e a tentar solucioná-la com base nos elementos cognitivos próprios da 

aprendizagem formal da língua. Nesse sentido, o feedback extrínseco ganha relevância 

na configuração de um programa tutorial de ensino em LE. Mas, para que isso ocorra, 

ele deve deixar de ser simplesmente genérico. 

 

Se o feedback extrínseco for usado, deve sempre estar claro que tipo de erro 

foi cometido, e o feedback deveria fornecer não apenas a conscientização 

quanto ao local do erro, como também a forma de melhorar o desempenho do 

aprendiz. Sempre que possível, devem-se evitar declarações abruptas como 

“Não”, “Incorreto, tente de novo”, mas sim fornecer crítica construtiva e 

tentar antecipar e prever o comportamento dos aprendizes na realização de 

uma atividade. Isso pode ser conseguido por meio da realização de – antes da 

etapa de criação – uma análise de erros baseada, por exemplo, na 

interferência da L1. (GIMENO-SANS, 2012)
63 

 

Portanto, a valência pedagógica está no feedback formativo. De acordo com 

Schwartz & White (2000, 167), o feedback formativo modifica o pensamento ou 

comportamento de um aprendiz em prol da aprendizagem
64

.  

Podemos dizer que o protótipo do feedback formativo no CALL foi 

desenvolvido para o tutorial Questionmaster que, como vimos na subseção anterior, já 

oferecia a possibilidade de correção parcial do erro. Assim, antes que o aprendiz 
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 “If extrinsic feedback is used it should always be clear what kind of mistake has been made, and the 

feedback should provide not only awareness as to where the mistake lies, but also how to improve the 

learner's performance. Wherever possible, one should avoid abrupt statements such as "No", "Incorrect, 

try again", but instead provide constructive criticism and try to anticipate and predict our learners' 

behaviour when completing an activity. This may be achieved by carrying out - prior to the design stage - 

an error analysis based, for instance, on L1 interference.” 
64

 SCHWARTZ, F.; WHITE, K. Making sense of it al: giving and getting on-line course feedback. In: 

WHITE, K. W.; WEIGHT, B.H. The on-line teaching guide. Boston, London: Allyn & Bacon, 2000. 

p.176-182. Apud PAIVA, 2003. 
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procedesse a uma nova tentativa de acerto da questão, ele obtinha uma indicação do 

programa sobre o número de caracteres da resposta correta e sobre quais letras da 

resposta anterior estavam incorretas, como em um “jogo da forca”.  

Atualmente, grande parte dos programas de autoria oferecem também a 

possibilidade de se inserir uma “dica” em um campo dedicado no momento de 

elaboração do feedback automático, a qual pode ser acessada, em princípio, antes da 

realização da atividade ou após a verificação do erro, para que se proceda a uma nova 

tentativa de acerto. De modo que, nesse campo, o professor/elaborador deverá inserir 

uma indicação para a solução do problema, ou do erro, em questão.  

Observa-se o engajamento do feedback automático formativo na proposta do 

ELO, um sistema de autoria desenvolvido em 2005 por Vilson Leffa, na Universidade 

Católica de Pelotas, para o projeto de Ensino de Línguas Online. Nas atividades de 

compreensão textual, por exemplo, o programa prevê um feedback específico para cada 

atividade e a inserção de uma “ajuda geral” para cada item. Nas palavras do próprio 

Leffa (2006, p.207), trata-se de um recurso “imprescindível para o aluno quando o 

objetivo não é apenas a aferição do que ele já sabe, mas a aprendizagem de um 

determinado conteúdo.” 

As próximas ilustrações referem-se à atividade de leitura de um texto sobre o 

recurso do feedback na produção e avaliação de materiais didáticos. Após a leitura do 

texto, o professor em formação é convidado a responder à seguinte pergunta: “Como 

podemos ver no segundo parágrafo, aí ao lado, feedback pode ser definido usando 

algumas palavras-chave como ‘resposta’, ‘reação’, ‘comentário’, etc. Há uma palavra, 

no entanto, que está sendo repetida várias vezes, e que é um termo chave para definir 

feedback. Que palavra é essa?”  
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Figura 11 – Tela de atividade de leitura do programa ELO. Disponível em: 

<http://www.leffa.pro.br/elo/repositorio/portuguesa/avancado/pame/menu.htm>. Acessado em 13 de 

agosto de 2013. 

 

Diante de uma resposta incorreta, ao invés de emitir diretamente a mensagem de 

erro, o programa exibe uma mensagem em que se pede maior atenção à leitura do 

conteúdo e se reforça a pergunta anterior. Nesse caso, a mensagem exibida é “Olhe mais 

uma vez para o segundo parágrafo. É uma palavra que está sendo repetida várias vezes.” 

   

http://www.leffa.pro.br/elo/repositorio/portuguesa/avancado/pame/menu.htm
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Figura 12 – Tela de feedback de atividade de leitura do programa ELO. Disponível em: 

<http://www.leffa.pro.br/elo/repositorio/portuguesa/avancado/pame/menu.htm>. Acessado em 13 de 

agosto de 2013. 

 

Note-se, porém, que a mesma resposta é exibida em consecução a qualquer tipo 

de erro, seja este de digitação, de ortografia, de morfologia, de sintaxe ou de semântica. 

No caso dos erros linguísticos, programas mais sofisticados na esfera do ICALL 

(Intelligent Computer Assisted Language Learning) já são capazes de incorporar um 

processador de linguagem natural apto à correção gramatical ou de interlíngua dos 

aprendizes, o que certamente auxilia o aprendiz na detecção e no tratamento de várias 

tipologias de erro. 

Entretanto, no que concerne aos erros de ordem semântica, a provisão de 

feedbacks formativos está condicionada à inclusão de dados relativos à previsão de cada 

erro semântico de que a questão seja passível. Em outras palavras, é preciso que haja 

um campo dedicado para o cadastro das variáveis de resposta e outro relacionado, 

destinado ao cadastro do feedback específico para cada erro.  

 Para as atividades de habilidade oral, utilizam-se basicamente dois mecanismos 

de feedback. O primeiro não é automático, pois depende da autoavaliação do aprendiz 

pela comparação da sua fala com uma gravação do input cadastrado no programa. O 

segundo é automático e implica na avaliação da fala do aprendiz pelo sistema de 

reconhecimento de voz instalado no programa, sobre o qual já tivemos oportunidade de 
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comentar. Neste caso, a qualidade da tecnologia empregada é de essencial importância 

para a avaliação flexível da pronúncia do aprendiz de língua estrangeira. Em muitos 

casos, o programa não é capaz de reconhecer sons que o aprendiz tem dificuldade em 

pronunciar, embora saibamos que somente os casos mais graves influenciam na 

compreensão da palavra em uma situação real de comunicação. 

  Em termos didáticos, portanto, o primeiro feedback seria o mais adequado, já 

que o próprio aluno é forçado a buscar os indícios dos eventuais erros durante a 

comparação das falas, enquanto o segundo é puramente genérico – pois não fornece 

indícios em casos de erro – e, muitas vezes, é implacável.  

 As atividades tutoriais de resposta aberta também podem ser beneficiadas com o 

feedback automático na sua etapa de avaliação. A menos que não se peça expressamente 

a cópia de um trecho do texto no qual a atividade se baseia, o sistema deve prever as 

variáveis de resposta para a emissão do feedback. Neste caso, é mais comum que se 

proceda pelo recurso de palavras-chave, de modo que, para considerar uma resposta 

correta, o programa deverá localizá-la(s) no input do aprendiz.  

O programa ELO utiliza esse sistema para a correção de atividades de pergunta e 

resposta. No exemplo abaixo, após a leitura do texto sobre a história do Homem-

Aranha, o aprendiz deve responder à pergunta “Por que razão Peter Parker, o Homem-

Aranha, morava com seus tios?” Caso a sua resposta apresente a combinação das 

palavras-chave “pais” ou “pai e mãe” com “morreram”, “faleceram” ou “não vivem 

mais”, será considerada correta. Há ainda a possibilidade de se inserir restrições de 

respostas. Nesse exemplo, se o aprendiz digitar “porque sua mãe morreu”, sua resposta 

será considerada errada. 
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Figura 13 – Tela de atividade de pergunta e resposta do programa ELO. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/599/430>. Acessado em 13 de 

agosto de 2013. 

 

Vale ressaltar que esse recurso descompromete a avaliação para com a totalidade 

da resposta, o que se torna controverso quando se pensa em ensino linguístico, 

sobretudo de língua estrangeira. Talvez uma solução eficiente seja integrar programas 

capazes de avaliar automaticamente as respostas dissertativas dos aprendizes ou 

recursos do ICALL para o sistema de palavras-chave, permitindo que a correção seja 

ampliada e se dê no nível linguístico e discursivo de toda a resposta. 

 Ultrapassando as fronteiras do CALL, os tutoriais para a prática de conversação 

pertencem à esfera do RALL (Robot-Assisted Language Learning), e consistem na 

interação entre o aprendiz e um robô. De acordo com Han (2012, p.5) “a maioria dos 

robôs no RALL está interligada com material instrucional, e pode desempenhar o papel 

do falante nativo para interagir com os aprendizes.”
65

 Nesse modelo, o feedback é 

intrínseco na maior parte do tempo, e se dá durante todo o diálogo com o robô. Trata-se 

de um sistema complexo com muitos desafios pela frente, porquanto usa a inteligência 

artificial para gerar respostas de acordo com a intenção do aprendiz, além de fornecer 

feedback corretivo se necessário. 

                                                           
65

 “most robots in RALL are interlinked with instructional material, and can perform the role of the native 

speaker to interact with learners.” 
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 Finalmente, o feedback das atividades comunicativas executadas pelo 

computador que integram ou requerem a interação entre o aprendiz e um tutor real tem 

conceito mais amplo e forma extremamente variada. 

Como conceito, ele pode ser avaliativo ou interacional, tendo este a função de 

“registrar reações ao comportamento interacional do aluno ou do professor” (PAIVA, 

2003). Como forma, ele pode ser automático ou contemporizado, intrínseco ou 

extrínseco, genérico ou formativo, individual ou coletivo. Pode vir em forma de 

comentário ou diretamente sobre a produção do aprendiz. No caso das atividades orais, 

pode ser simultâneo ou posterior à realização da atividade. Além disso, pode privilegiar 

os aspectos linguísticos e/ou discursivos da produção. Nessa seara, a tecnologia 

educativa não está, nem mesmo, necessariamente vinculada à realização de uma 

determinada tipologia de atividade. É possível que o professor escolha dar o feedback de 

uma atividade escrita por videoconferência, por exemplo.  

Nesse contexto, temos a tecnologia efetivamente a serviço da metodologia do 

professor, assumindo a genuína função de intensificar e ampliar as suas técnicas de 

avaliação.   

 No próximo capítulo, veremos como é possível atribuir os valores do feedback 

fundamentado na interação aprendiz-professor nos feedbacks automáticos dos tutoriais, 

a fim de permitir que, por um lado, o professor opere com maior liberdade e primor a 

sua prática de ensino e, por outro, que os aprendizes adquiram um maior controle sobre 

o conteúdo e sobre o seu desempenho. Nas palavras de Bäber (2006, p. 279), “um 

feedback bem planejado e pedagogicamente sólido pode ser o recurso que permite a 

aprendizagem centrada no aprendiz e individualizada.”
66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 “Well-planned and pedagogically sound feedback can be the feature that enables student-centered and 

individualized learning.” 



82 
 

3. ERRO E FEEDBACK 

 

Embora não se possa falar de feedback formativo nas máquinas de ensinar e 

programas tutoriais do Behaviouristic CALL, as pesquisas e experimentos acerca do 

conhecimento do resultado (K R)
67

, ou seja, o retorno que o aprendiz recebia do 

programa instrucional após a realização de um exercício, foram incessantemente 

promovidos com o intuito de estabelecer os meios pelos quais se dá a aprendizagem. 

Entretanto, é importante ressaltar que tais estudos eram ensejados tanto por 

psicólogos e pedagogos da linha comportamentalista quanto por aqueles de corrente 

cognitivista. Em seu livro Feedback and human behaviour (1969), vencedor do prêmio 

Penguin Science of Behaviour, o pesquisador John Annett apresenta inúmeros testes 

sobre formas específicas de feedbacks realizados em laboratórios nos anos 50 e 60, bem 

como os seus resultados.  

Partindo do princípio estritamente behaviorista, a equação elementar que 

fundamentava a aprendizagem aludia à teoria evolucionista: “adaptation on adaptation 

= learning” (ANNETT, 1969). Equivale dizer que, além da necessária adaptação às 

condições do ambiente instrucional, compartilhava-se a ideia de que a prática permitiria 

aprimorar a adaptação primária. Sendo a prática outra adaptação, podemos dizer que o 

aprendiz do método audiolingual deveria sobrepor a adaptação a uma didática 

apostilada e minuciosamente estruturada e sequenciada à prática constante.  

Nesse contexto, ao se exercitar, o aprendiz era sempre levado (ou condicionado) 

a acertar o exercício. Acreditava-se que um resultado gratificante preservava o 

comportamento pré-existente, antecedente à ação. Exatamente como o motorista diante 

do semáforo vermelho retoma o seu comportamento após a visão da luz verde, por 

reflexo, ou por estímulo e resposta. 

Em outras palavras, os exercícios eram elaborados de modo a evitar o erro, em 

nome da teoria do reforço. Por essa teoria, de fato, o erro poderia comprometer formas 

desejáveis de comportamento, motivo pelo qual Skinner acreditava que apenas o 

feedback positivo era importante para a aprendizagem. “Skinner (1954, 1958) sempre 

insistiu que é a confirmação da resposta correta que é crucial para a aprendizagem.” 

(ANNETT, 1969, p.101)
68

 

                                                           
67

 Em inglês: knowlegde of Result. Doravante, usaremos a abreviação K R. 
68

 “Skinner (1954, 1958) has always insisted that it is the confirmation of the correct response which is 

crucial to learning.” 
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De fato, para Skinner, o feedback nos tutoriais era tão somente um reforço, não 

tinha efeito sobre a aprendizagem e, seguindo essa lógica, o reforço negativo era 

dispensável. Tal visão era compartilhada também em outros ambientes de 

aprendizagem. 

 

[...] como o pecado, o erro deve ser evitado e sua influência superada [...]. O 

principal método de evitar o erro na aprendizagem de língua é observar e 

praticar o modelo correto um número suficiente de vezes; o principal meio de 

superá-lo é encurtar o espaço de tempo entre a resposta incorreta e a 

representação do modelo correto (BROOKS, 1960, p. 58, grifo do autor). 

 

 

 Outros teóricos demonstraram que, ao contrário, o feedback é mais 

informacional do que simplesmente um reforço e, por isso, ao menos no tocante às 

tarefas de aprendizagem em que ao aprendiz pode ser dito ‘certo’ ou ‘errado’, “uma 

tentativa em ‘branco’ não é neutra, mas mais como ‘certo’ e que as combinações ‘certo 

ou errado’ e ‘nada ou errado’ não são equivalentes a ‘nada e certo’.” (ANNETT, 1969, 

p. 150)
69

.   

Em um experimento específico, Buss e Buss (1956) e Buss et al. (1956) 

realizaram o Wisconsin Card Sorting Test, que consistia em separar cartões por formas 

geométricas e cor. Os participantes recebiam, de acordo com o seu desempenho, as 

informações “certo ou errado”, “nada ou errado” ou “nada ou certo”. Os resultados 

desse teste demonstraram que “a combinação ‘certo ou nada’ resultou em aprendizagem 

muito mais lenta do que ‘certo ou errado’ ou ‘nada ou errado.’”
70

 

Tais resultados talvez não invalidem totalmente a função do K R como reforço
71

, 

mas, certamente, contribuem para estabelecer a sua relação direta com o processo 

decorrente da ação do aprendiz. Nas palavras de Annett (1969, p. 122), “[...] 

reforçadores verbais (como K R) promovem aprendizagem não porque estão 

recompensando (ou seja, redução do impulso), mas porque fornecem informação.”
72

 

São essas informações que redirecionam a ação do aprendiz para mudar, e melhorar, o 

seu desempenho nas tarefas. 

                                                           
69

 “a ‘blank’ trial is not neutral but more like ‘right’ and that the combinations ‘right or wrong’ and 

‘nothing or wrong’ are not equivalente to ‘nothing or right’.” 
70

 “the combination 'right or nothing' resulted in much slower learning then either 'right or wrong' or 

'nothing or wrong'.” 
71

 Thorndike, por exemplo, “was convinced that the words ‘right’ and ‘wrong’ were, in human, 

completely equivalent in their effects to more substantial rewards and punishments such as food or shock 

in the case of animals.” (ANNETT, 1969, p. 87) 
72

 “[...] verbal reinforcers (such as K R) promote learning not because they are rewarding (i.e. drive 

reducing) but because they provide information.” 
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Sob essa perspectiva, o conteúdo informacional contido no K R é eficaz quando 

diminui a incerteza do aprendiz acerca da tarefa realizada. Para tanto, quanto mais 

diversificados forem os K R, maior será o valor informacional contido em cada um 

deles. De fato, conclui-se que “[...] o valor informativo de qualquer parcela de K R 

dependerá de quantos tipos diferentes de K R podem ter sido enviados como resultado 

de uma resposta.” (ANNETT, 1969, p. 140)
73

 

Por outro lado, já a partir dos anos 30, estudaram-se maneiras distintas de se 

levar o aprendiz a concluir uma tarefa com êxito prescindindo do K R.  

Como de praxe, os testes incluíam uma bateria de exercícios correlacionados, de 

modo que o resultado precedente produzia um efeito proativo sobre o sucessivo. 

Partindo-se desse pressuposto, criaram-se os conceitos de “guidance” (Carr, 1930) e 

“action feedback” (Miller, 1953)
74

, em que uma informação verbal, não 

necessariamente relativa ao resultado prévio, é dada ao aprendiz antes da conclusão da 

tarefa e, portanto, do conhecimento do resultado.  

Em diversos experimentos, essa técnica demonstrou superioridade em relação ao 

K R, como nos atesta John Annett (1969, p. 158) ao final da sua incansável pesquisa 

relatada neste trabalho: “[...] a superioridade da guidance ou action feedback em 

comparação com tentativa e erro sugere fortemente que, em algumas tarefas pelo 

menos, é possível apresentar informação de que o sujeito precisa para aprender de forma 

mais eficiente do que simplesmente oferecendo K R.”
75

   

A partir dos estudos realizados por Chomsky na década de 60, os quais 

rejeitavam a teoria skinneriana da língua adquirida pela formação de hábitos, constatou-

se que a maioria dos erros dos aprendizes de língua estrangeira não provinha da 

interferência da língua materna e, portanto, de hábitos malformados, mas sim da 

formação de hipóteses sobre a língua alvo (FIGUEIREDO, 2002).  

Tal constatação levou à investigação mais apurada sobre a origem e a 

classificação dos erros discentes, o que abriu caminho para o campo da chamada 

“análise de erros”. Segundo Figueiredo (2002, p.50), “essa nova visão ajudou a 

                                                           
73

 “[...] the informative value of any piece of K R is going to depend on how many different kinds of K R 

might have been sent as a result of a response.” 
74

 A fim de evitar ambiguidade de sentido desses termos com definições que surgiram a posteriori, 

decidimos mantê-los em língua inglesa. 
75

 “[...] the superiority of guidance or action feedback compared with trial and error does strongly 

suggest that, in some tasks at least, it may be possible to present information which the subject needs for 

learning in a more efficient way than by simply giving K R.” 



85 
 

transformar o status dos erros de formas indesejáveis, como eram considerados na teoria 

behaviorista, para indicadores da aprendizagem e guias de ensino.”  

Em termos práticos, a análise de erros servia a detectar as dificuldades de 

entendimento dos aprendizes acerca dos materiais de aprendizagem, bem como das 

técnicas de ensinar utilizadas pelo professor. Esses indícios tornavam-se, então, o ponto 

de partida para a reelaboração didática em prol da aprendizagem, sendo a própria 

cognição do aprendiz uma fonte empírica sobre o que se deve ensinar, como e quando. 

 

A utilização prática mais óbvia da análise de erros é para o professor. Erros 

fornecem feedback, eles dizem ao professor algo sobre a efetividade dos seus 

materiais e técnicas de ensino, e mostram-lhe quais partes do syllabus 

seguido foram aprendidas ou ensinadas inadequadamente e requerem atenção 

adicional. (CORDER, 1977, p.293)
76

 

 

Portanto, a apresentação do conteúdo preparado exclusivamente a partir da 

análise contrastiva entre L1 e L2 deixou de ser suficiente porque desconsiderava o 

controle do aprendiz sobre a sua aprendizagem. De fato, sob o prisma do irrestrito 

cognitivismo, o controle é necessário porque incide sobre a manipulação dos dados que 

leva o aprendiz a formular hipóteses e a lançar mão de estratégias para colocar as 

hipóteses em ato e aprimorá-las, até atingir o conhecimento da matéria. 

Da mesma forma, as técnicas de correção das atividades que propiciam o 

controle ao aprendiz não consistem em “simplesmente apresentar os dados novamente e 

passar pelo mesmo conjunto de treinos e exercícios para produzir o estado de 

‘superaprendizagem’” (CORDER, 1977, p.293)
77

. Indo mais além, ele sustenta que 

“isso requer, ao contrário, que o professor entenda a origem dos erros, de modo que ele 

possa fornecer os dados apropriados e outras informações, às vezes comparativas, as 

quais irão resolver os problemas dos aprendizes e permitir-lhes descobrir as regras 

relevantes.”
78

 Nesse contexto, até mesmo o uso das “instâncias negativas” durante a 

correção, a despeito do que sentenciavam os behavioristas sobre a incorporação da 

forma errada, é legitimado pelos estudos em formação do conceito.  

                                                           
76

 “The most obvious practical use of the analysis of errors is to the teacher. Errors provide feedback, 

they tell the teacher something about the effectiveness his teaching materials and his teaching techniques, 

and show him what parts of the syllabus he has been following have been inadequately learned or taught 

and need further attention.” 
77

 “simply presenting the data again and going through the same set of drills and exercises to produce the 

state of ‘overlearning’.” 
78

 “it requires, on the contrary, that the teacher understand the source of the errors so that he can provide 

the appropriate data and other information, sometimes comparative, which will resolve the learner’s 

problems and allow him to discover the relevant rules.” 
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Evidência de estudos em formação de conceito mostra a importância das 

instâncias negativas. Um conceito é parcialmente atingido pela ilustração 

daquilo que não é um exemplo do conceito, ou seja, por instâncias negativas. 

O aprendiz, por meio dos seus erros, fornece abundantes exemplos de 

instâncias negativas, mas elas não são controladas pelo professor. Há uma 

forte argumentação em favor do uso controlado de exemplos de formas 

corretas, desde que estes sejam corretamente rotulados como tal. [...] A 

aprendizagem linguística não é aprendizagem de papagaio; nós não 

‘aprendemos’ ou ‘praticamos’ exemplos. Eles são dados a partir dos quais 

induzimos os sistemas da língua. Habilidade em correção de erros reside no 

sentido de explorar as formas incorretas produzidas pelos aprendizes de 

forma controlada. (CORDER, 1973, p.293-294)
79

 

  

  Como podemos notar, as palavras de Stephen Pit Corder, primeiro presidente da 

Associação Britânica de Linguística Aplicada, sinalizam uma ruptura definitiva com o 

método audiolingual no que diz respeito à correção dentro da abordagem estruturalista 

vigente. 

 A análise de erros impulsionou, desde então, uma vasta seara de estudos em três 

níveis distintos, isto é, a origem e os tipos de erros discentes, os critérios para o 

tratamento do erro e as formas de correção das produções dos aprendizes de língua 

estrangeira. 

 Os erros dos aprendizes de LE provêm (Lee, 1968; Selinker, 1972; Corder, 

1967, 1973; Cohen, 1975; Hendrickson, 1978; Johnson, 1988; Ellis, 1994; entre outros): 

1) do processo de interlíngua, ou influência da língua materna sobre a língua 

estrangeira, em que o aprendiz se apoia em estruturas lexicais, morfológicas, sintáticas e 

semânticas da L1 até consolidar a aprendizagem ou adquirir, de fato, a L2; 2) das 

peculiaridades da L2; e 3) dos erros aleatórios de desempenho, denominados 

‘mistakes’
80

.  

 Conhecer as origens e as variáveis dos desvios no processo de aprendizagem e 

estar sensível a essa relação com o contexto de ensino é condição para estabelecer os 

critérios de intervenção na produção dos aprendizes. Em termos de frequência, George 

(1972) invoca a “economia da intervenção” como forma de obter um maior 

                                                           
79

 “Evidence from studies in concept formation show the importance of negative instances. A concept is 

achieved partly through the illustration of what is not an example of the concept, that is, through negative 

instances. The learner, through his errors, provides plentiful examples of negative instances, but they are 

not controlled by the teacher. There is a strong argument in favour of the controlled use of examples of 

correct forms so long as these are correctly labelled as such. […] Language learning is not parrot 

learning; we do not ‘learn’ or ‘practise’ examples. They are data from which we induce the systems of 

the language. Skill in correction of errors lies in the direction of exploiting the incorrect forms produced 

by the learner in a controlled fashion.” 
80

 Discutiremos melhor os tipos de erros na subseção 3.1.2 As previsões de erro em tutoriais de língua 

estrangeira. 
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aproveitamento dos estudantes. Hammerly (1991) recomenda que, em casos de 

abundância de erros, o professor corrija apenas aqueles mais significativos frente a sua 

gravidade e ignore os demais. 

 Para Hendrickson (1978, p.392), o professor deveria reagir a três tipos 

específicos de erros, quais sejam, os erros que prejudicam significativamente a 

comunicação, os erros que tenham efeitos altamente estigmatizantes sobre o ouvinte ou 

o interlocutor, e os erros que ocorrem com determinada frequência nas produções orais 

e escritas dos aprendizes. 

 Muitos pesquisadores se preocuparam em determinar quais erros afetam a 

inteligibilidade da produção do aprendiz (Burt, 1975; Olsson, 1972; Dulay, Burt e 

Krashen, 1982; entre outros).  

 De acordo com Burt (1975), os “erros globais” merecem maior atenção dos 

professores quanto à correção, pois afetam a organização global da sentença e 

comprometem a compreensão, como no caso de inversões sintáticas, omissões ou 

inadequações lexicais de constituintes importantes de uma sentença. Os “erros locais”, 

ao contrário, afetam elementos isolados de uma sentença, como inflexões impróprias de 

nomes e verbos, artigos, elementos auxiliares, etc. e, portanto, deveriam ocupar o 

segundo plano da correção, podendo ser, inclusive, ignorados
81

. 

 Por outro lado, muitos erros ditos locais causam irritabilidade no interlocutor 

durante a comunicação, obrigando-o a se esforçar para entender a mensagem 

(Johansson, 1973; Sternglass, 1974; Figueiredo, 2002). Nesses casos, assim como nas 

inúmeras variáveis que escapam a uma classificação objetiva, ou, ainda, de acordo com 

a importância atribuída ao erro sob o foco pedagógico dos objetivos em questão, confia-

se ao bom senso e à competência do professor a tarefa de decidir sobre a correção. 

 Finalmente, compete-nos falar sobre as formas de correção, as quais estão 

intimamente ligadas ao tipo de produção a ser avaliada, ou seja, produção oral ou 

escrita, livre ou guiada e, no que nos interessa particularmente, a correção das atividades 

realizadas em programas tutoriais. 

 Diante de um erro que se julgou digno de correção, o professor deve decidir se 

fazê-lo de forma direta, também conhecida por “correção explícita”, ou indireta, 

respectivamente denominada “correção implícita”.  

                                                           
81

 Apud Cohen,  A. D. Error correction and the training of language teachers. The Modern Language 

Journal, v.59, p.414-422, 1975. 
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Em contexto de sala de aula, a forma de feedback mais usualmente praticada nos 

textos escritos denota a correção direta, em que o professor marca os erros do aprendiz e 

fornece a forma correta com maior enfoque nos aspectos formais, considerando em 

menor escala os aspectos comunicativos (FIGUEIREDO, 2002).  

 Essa posição é emblemática porque segue de encontro aos critérios estabelecidos 

sobre a inteligibilidade do erro, além de circunscrever a correção em um “unnatural 

environment” (HOLLEY e KING, 1971), em que os aprendizes são corrigidos 

predominantemente pela gramática ou, em última instância, pelo Focus-on-Forms. 

 Aliás, nas últimas décadas, a correção excessiva da produção escrita do 

aprendiz, sobretudo se marcada com caneta vermelha, de forma direta e denunciando 

todos os erros gramaticais, tornou-se “pedagogicamente incorreta”. Há, inclusive, quem 

defenda a abolição da correção gramatical nas produções escritas dos aprendizes de 

língua estrangeira, a exemplo de Truscott (1996, p.327)
82

: 

 

[...] a correção de gramática em aulas de redação na L2 deveria ser 

abandonada, pelas seguintes razões: (a) Pesquisas substanciais mostram que 

ela que é ineficaz e nenhuma mostra que ajude de modo interessante; (b) seja 

por razões teóricas e práticas, pode-se esperar ela que seja ineficaz; e (c) ela 

possui efeitos negativos. Eu também considero e rejeito uma série de 

argumentos previamente oferecidos em favor da correção gramatical. 

 

 Não obstante, vários teóricos são favoráveis à correção direta, ao menos em 

casos específicos de não entendimento do erro por parte do professor ou de erros de 

estruturas complexas ou peculiares na língua alvo, os quais os estudantes dificilmente 

remediariam sozinhos. Edge (1989) acredita que, diante da incerteza sobre o que o 

aprendiz quer comunicar, o professor deva escrever o que ele supõe como correto. De 

modo que, se estiver condizente, o aprendiz terá obtido o modelo correto e, em caso 

contrário, ele se sentirá encorajado a reformular a sua escrita. 

 Na mesma linha de investigação, Zamel (1985), Hayes e Daiker (1984) e Keh 

(1990) apontam que comentários como “O que você quer dizer?”, “Palavra errada”, 

“Isso não está claro”, “Seja mais específico”, “Por quê?”, etc., em lugar da correção 

direta, não ajudam, ou ajudam minimamente, os aprendizes a encontrarem seus erros e a 

remediá-los, pois não contêm informação suficiente para levá-los à autocorreção. 
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 “[…] grammar correction in L2 writing classes should be abandoned, for the following reasons: (a) 

Substantial research shows it to be ineffective and none shows it to be helpful in any interesting sense; (b) 

for both theoretical and practical reasons, one can expect it to be ineffective; and (c) it has harmful 

effects. I also consider and reject a number of arguments previously offered in favor of grammar 

correction.” 
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 De fato, em lugar da correção direta, o mais indicado é uma correção indireta, o 

que não significa aguçar a perplexidade do aprendiz. Ao contrário, ao se utilizar um 

método indireto de correção, parte-se do princípio que “quanto mais os próprios alunos 

corrigirem os seus erros, mais chances terão de refletir sobre a língua que estão 

aprendendo.” (FIGUEIREDO, 2002, p.123). 

 Portanto, a sinalização do erro poderá vir acompanhada de um código ou de uma 

pista compreensível ao aluno, de modo a auxiliar na autocorreção ou na correção em 

dupla, estimulando a cooperação entre os aprendizes.  

 Nas produções orais, a parcimônia na correção, direta ou indireta, é prerrogativa 

de fluxo comunicacional
83

. Assim, se optar por corrigir os erros durante a fala do 

aprendiz, o professor deve estar atento a não interromper o fio do pensamento ou 

bloquear seu filtro afetivo pelo excesso de correções, sobretudo as diretas.  

 Nesse sentido, uma estratégia de tratamento bastante conveniente consiste em 

tratar o erro sem recorrer à correção direta, mas sim simulando a interação com o 

aprendiz. Isso pode ser conseguido por meio da repetição do segmento, modificado ou 

não, com entonação interrogativa, repetição corrigida acompanhada de interjeições e 

expressões como “ah!”, “você quer dizer...”, etc.  

 De acordo com Chaudron (1988, p.145), “repetições estão entre os tipos mais 

comuns de feedback corretivo”, as quais contêm, normalmente, “alguma informação 

adicional ou uma característica do discurso que os sinaliza como correções em lugar de 

confirmações, tais como uma ligeira modificação do enunciado original (redução ou 

adição ou substituição), uma ênfase na acentuação ou prolongamento de um segmento, 

uma entonação de pergunta, ou outros atos de correção.”
84

 

 Contudo, um problema decorrente desse tipo de correção seria a dificuldade em 

fazer com que o aluno a perceba como tal, devido à própria inconsistência com a qual os 

professores corrigem seus estudantes durante uma produção oral (McTear, 1975; 

Stokes, 1975; Fanselow, 1977; Chaudron, 1988). Segundo Chaudron (1988, p.149), 
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 Edge (1989, p.19) sinaliza a dicotomia entre “correção” e “fluência” nas produções orais dos 

aprendizes de língua estrangeira. Para o autor, “deveria sempre haver espaço em nossas aulas para 

somente encorajarmos a fluência. Se não fizermos isso, estaremos acabando com o desejo dos aprendizes 

de se comunicarem, e com a chance de eles aprenderem.” Apud Vieira, M. M. C.. Consciência sobre a 

importância da correção de erros. In. Revista Polyphonía, v. 21/1, jan./jun. 2010. 
84

 “repetitions are among the most common types of corrective feedback”, as quais contêm, normalmente, 

“some additional information or a discourse feature that signals them to be corrections instead of 

confirmations, such as a slight modification of the original utterance (reduction or addition or 

substitution), an emphasis in stress or lengthening of a segment, a questioning intonation, or other 

correcting acts.” 
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“professores não deveriam esperar que os aprendizes percebessem e retivessem 

‘correções’ que são fornecidas em suas formulações ‘modeladas’ ou repetições 

modificadas de enunciados dos aprendizes, se essas correções não forem seguidas de 

verificação da percepção dos mesmos.”
85

 

 Enfim, outra estratégia de correção apontada pelos pesquisadores como efetiva é 

a condução da prática significativa de elementos e estruturas problemáticas (CELCE-

MURCIA, 1985). Ao verificar determinados tipos de erros nas produções dos 

estudantes, o professor pode tratá-los fornecendo-lhes atividades que os levem a utilizar 

esses itens em contextos diferentes e, provavelmente, mais de uma vez. 

 Embora muitas pesquisas empíricas tenham sido realizadas com o intuito de se 

descobrirem os efeitos da correção nas produções dos aprendizes, os resultados não são 

conclusivos e não derivam em consenso sobre o tipo mais eficiente de feedback 

negativo nem nas produções escritas, nem nas produções orais. 

 As correções implícitas são recomendadas em casos de erros superficiais, 

mistakes ou governados por regras (‘rule-governed’), já que elas dão ao aprendiz a 

oportunidade de participar do processo, memorizar seus erros e corrigir elementos ou 

estruturas cognitivamente (FERRIS, 1999; HAMMERLY, 1991). Depreende-se, então, 

que, no caso de peculiaridades ou complexidades linguísticas, recomenda-se explicitar a 

correção para evitar a sobrecarga cognitiva do aprendiz.  

A sugestão de Hendrickson (1984) é que as correções sejam utilizadas de forma 

híbrida, introduzindo-se métodos que variam na explicitude de acordo com a 

necessidade do aprendiz. 

 Dito isso, chegamos ao nó da questão, que remonta à própria definição de 

“correção”. Enquanto a maioria dos pesquisadores no tema utilizam 

indiscriminadamente as expressões “correção de erros” e “tratamento de erros”, 

Allwright e Bailey (1991) distinguem a primeira por “cura permanente”, cujos efeitos 

deveriam ser imediatos e definitivos, o que a tornaria imprópria para descrever as 

abordagens descritas acima. 

 Em nossa compreensão, as estratégias de correção são adotadas com fins 

formativos, com princípio na recursividade e na retroalimentação. O aprendiz deve 

tomar ciência da ocorrência de determinados erros, sobretudo os relativos a tópicos já 
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 “teachers should not expect learners to perceive and retain ‘corrections’ that are provided in their 

‘modeled’ utterances or modified repetitions of learners’ statements, if these corrections are not followed 

upon by verification of the learners’ perception.” 
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estudados; deve notá-los (cf. ‘noticing’ em Schmidt, 1990) e deve perceber a diferença 

entre a sua forma produzida e a forma correta (cf. ‘a justaposição da formulação do 

aprendiz e o recast’ em Doughty e Long, 2003)
86

. Nesse processo, o feedback pode ser a 

informação sobre a forma correta, ou pode ser a forma correta propriamente dita. 

Caberá ao professor decidir qual feedback dar, e caberá ao aprendiz decidir o que fazer 

com ele! 

 

A função informativa do K R depende de dois fatores principais, a natureza 

da informação e o que é feito com ela. Pela natureza da informação 

entendemos, por exemplo, quanta informação (no sentido da teoria da 

informação) é transmitida pela mensagem. Assim, um teste pode ter dois 

resultados possíveis, ou muitos, e nós temos visto que os sujeitos podem 

responder a diferentes quantidades de informação. O que o sujeito faz com a 

informação é determinado pela regra de transformação. (ANNETT, 1969, 

p.167)
87

 

  

 Portanto, o professor deve aceitar a continuidade do processo e adotar critérios 

de seleção e formas de correção condizentes com uma “política de boa docência”, a qual 

não deverá pender para os extremos do corrigir tudo ou do não corrigir nada, mas 

deverá equilibrar aspectos comunicativos e de Focus-on-Form, ora privilegiando um, 

ora outro, de acordo com os objetivos didáticos propostos.  

 

O feedback dos professores foi visto como um fenômeno complexo com 

várias funções. O maior erro cometido pelos professores pode ser a premissa 

de que o que ocorre como “correção” na interação da sala de aula acarreta 

automaticamente em aprendizagem por parte do aprendiz. (CHAUDRON, 

1988, p.153)
88

 

 

 Até aqui, discutimos sobre aspectos relevantes para determinar o que deve ser 

corrigido e como fazê-lo. Agora, interessa-nos particularmente falar sobre quando 

intervir, ou seja, sobre os tempos das correções. Como observam Doughty e Long, 

2003, “se o valor do feedback negativo reside em atrair a atenção do aprendiz para 
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 O ‘recast’ encontra-se definido como um tipo de feedback corretivo no qual o professor reformula todo 

ou parte do enunciado do aprendiz (LYSTER e RANTA, 1997). 
87

 “The informative function of KR depends on two main factors, the nature of the information and what is 

done with it. By the nature of the information we mean, for example, how much information (in the 

information theory sense) is conveyed by the message. Thus a test may have two possible outcomes or 

many and we have seen that subjects can respond to different amounts of information. What the subject 

does with the information is determined by the transformation rule.” 
88

 “Teachers’ feedback was seen to be a complex phenomenon with several functions. The greatest error 

teachers make may be the assumption that what occurs as “correction” in classroom interaction 

automatically leads to learning on the part of the student.” 
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algum aspecto problemático da sua interlíngua (ou seja, indução do ‘noticing’, Schmidt, 

2001), então o momento certo daquele feedback é decisivo.”
89

 

 Como vimos, corrigir durante a fala do aprendiz, assim como entregar a 

avaliação de uma produção escrita preenchida de correções, pode resultar em perda de 

foco, desmotivação, supervalorização da forma em detrimento do conteúdo, entre outros 

aspectos negativos. Em contrapartida, desconfiamos que a correção dos exercícios não 

seja alvo de polêmicas ou dissensos entre os pesquisadores exatamente porque a 

correção da forma incide sobre os objetivos propostos. Neste caso, supõe-se que, quanto 

menor for o tempo entre a resposta do aprendiz e a correção, maior será a eficácia desse 

tipo de aprendizagem. Prova disso é que os programas tutoriais oferecem a vantagem do 

“feedback automático” desde o início da sua divulgação, nas máquinas de ensinar e nos 

programas de Instrução Programada, até hoje, nos inúmeros programas de autoria, como 

visto nos capítulos 1 e 2 desta tese. 

 Naquela ocasião, foram analisados os tipos de feedback utilizados nos 

programas, classificáveis no CALL em extrínseco e intrínseco – em correspondência à 

correção direta e indireta, respectivamente – além de genérico (LEFFA, 2003) e 

formativo (SCHWARTZ & WHITE, 2000). A grande questão que se coloca entre as 

formas de correção engajadas pela análise de erro e as usualmente praticadas pelo 

CALL refere-se à ideia de atribuir um feedback formativo específico no tratamento do 

erro do aprendiz e, portanto, específico para o tipo de erro cometido pelo aprendiz. 

 À primeira vista, tal questão pode parecer um contrassenso, dado que um 

feedback automático assíncrono não poderia dar conta de tratar um erro individual, 

simplesmente porque ele já deve estar contido no programa antes que o erro apareça. 

Entretanto, essa possibilidade existe e é há décadas praticada e aprimorada em alguns 

ambientes de aprendizagem, como veremos na próxima seção deste capítulo.  

  

  3.1 As previsões de erro nos programas tutoriais 

  

 Em alternativa aos exercícios repetitivos oferecidos para a prática de 

determinada matéria, os programas tutoriais propriamente ditos foram concebidos como 

“uma variedade de instrução programada talvez um pouco mais sofisticada”, pois 

tinham a função de instruir à maneira de um tutor em contato individualizado com o 
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 “if the value of negative feedback lies in drawing learner attention to some problematic aspect of their 

interlanguage (i.e., inducing ‘notincing’, Schmidt, 2001), then the timing of that feedback is critical.” 
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aprendiz (CHAVES, 1988). Para tanto, o programa deveria antecipar suas respostas, em 

um trabalho de previsão que incluía respostas certas e erradas possíveis. Caso a entrada 

não se incluísse na previsão estabelecida, o programa deveria informar que não 

entendeu a resposta e pedir ao aprendiz que a reformulasse. 

 Nos anos 70, os tutoriais desse tipo lembravam certos “diálogos socráticos: o 

microcomputador fornece alguma informação e propõe, sobre ela, uma série de 

questões, cada qual com um número relativamente limitado de respostas possíveis.” 

(CHAVES, 1988, p.40)  

Para ilustrar a questão, o pesquisador pede que o leitor imagine um tutorial para 

ensinar o conceito de densidade, no qual dois copos com líquido são apresentados ao 

aprendiz. O microcomputador pede, então, que se observe a seguinte situação: uma 

pedra de gelo é colocada em cada um dos copos. Em um deles, o gelo afunda; no outro, 

fica na superfície. Em seguida, surge a primeira pergunta: “— O que você viu 

acontecer?” A partir daí, as entradas singulares dos aprendizes determinam a 

continuidade do diálogo. Na situação apresentada pelo pesquisador, as respostas de um 

aprendiz imaginário teriam gerado o seguinte diálogo: 

 

A: Uma pedra afundou e a outra ficou em cima. 

C: Oh. Por que, na sua opinião, aconteceu isso? 

A: Uma pedra era mais pesada do que a outra. 

C: E se colocássemos um pedaço de madeira em cada copo, um mais pesado do que o 

outro, aconteceria a mesma coisa? 

A: Acho que sim. 

 

Nessa situação, o microcomputador pode reexibir o gráfico e, ao invés de jogar 

gelo, jogar um pedaço de madeira em cada copo, informando que possuem peso 

diferente. Entretanto, dessa vez, os dois flutuam. Segue novamente a pergunta sobre o 

que aconteceu, gerando a continuação do diálogo: 

 

A: Os dois flutuaram. 

C: Por que isso aconteceu? 

A: Os dois pedaços eram mais leves do que a água. 

[...] 

 

 

Hoje, sabe-se que um diálogo tutorial com alto nível de interativadade discursiva 

precisa contar com os avanços de várias disciplinas operando em conjunto, como a 

psicologia cognitiva, o processamento do discurso, a linguística computacional, a 
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inteligência artificial, a interação humano-computador (IHC) e a educação (BARBOSA, 

2013). De outro modo, parece ingênuo pensar que uma língua natural forjada possa 

abranger a singularidade discursiva dos aprendizes.  

 
Obviamente, a tarefa de programação, em um caso como esse, não é fácil, 

pois o programador tem que tentar antecipar a maior parte das respostas do 

aluno – mesmo (e talvez principalmente) as erradas – de modo a criar um 

diálogo significativo. Isso é extremamente difícil e exige muita memória no 

equipamento – talvez mais memória do que a maioria dos 

microcomputadores em escolas teria condições de possuir, hoje em dia. É 

preciso, também, testar extensivamente o programa, para verificar se algumas 

respostas relativamente típicas não foram omitidas, etc. (CHAVES, 1988, 

p.41) 

 

 

 Reduzindo-se significativamente a quantidade de dados na entrada do aprendiz, 

o trabalho de previsão pode atingir níveis mais satisfatórios, principalmente se a entrada 

for limitada a números, símbolos ou palavras-chave. Por esse motivo, os domínios de 

geometria, química, matemática e ciências exatas em geral são mais propícios para esse 

fim, como veremos a seguir.  

 

3.1.1 As previsões de erro em tutoriais de ciências exatas 

 

 Os programas tutoriais de ciências exatas seriam mais favoráveis à oferta do 

feedback negativo individualizado porque, em se tratando de números, as entradas são 

facilmente previsíveis. Quer dizer que, para um resultado x, a entrada do aprendiz (y) 

poderá ser menor (<), maior (>) ou igual (=) a x, considerando-se a infinidade numérica. 

Assim, se y < x, temos o feedback negativo 1. Se y > x, temos o feedback negativo 2. Se 

y = x, temos o feedback positivo. Ulteriormente, é possível desmembrar os feedbacks de 

erro, relativizando-os de acordo com a proximidade entre a entrada do aprendiz (y) e o 

resultado esperado (x).   

  Embora a necessidade de exibição dos feedbacks negativos seja questionável 

para muitos pesquisadores, há fortes indicadores de que eles sejam auxiliadores 

(DOUGHTY e LONG, 2003). Quando visuais, podem também ilustrar o efeito do erro, 

expressamente. 

 O “problema do lustre” apresenta-se como um bom exemplo do uso de 

feedbacks formativos de texto e visuais em um programa tutorial para o ensino da 
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matemática
90

. A tarefa consiste em equilibrar um lustre de várias velas que inicialmente 

se encontra desequilibrado, inserindo os valores de massa das velas ausentes, conforme 

figura abaixo. 

 

 

Figura 14 – Situação inicial do problema do lustre parcialmente desequilibrado com algumas travas abertas (verdes) e 

outras fechadas (vermelhas). 

 

 O aprendiz deve clicar em uma das velas marcadas com o sinal de interrogação 

(?) e inserir o valor desejado. Ao clicar sobre a trava vermelha, poderá observar o 

movimento do lustre como efeito da sua intervenção, o que constitui o primeiro 

feedback da atividade. 
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 O “problema do lustre” inclui-se em um software desenvolvido para a pesquisa “Novas Tecnologias 

Novas Formas de Aprender?”, conduzida pela Fundação Carlos Chagas e Oort Tecnologia e financiado 

pelo Protec, CNPQ. A descrição e ilustrações do programa foram extraídas de Nunes (2008). 
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Figura 15 – Feedback visual do problema do lustre: movimento indicando desequilíbrio. 

 

 Em seguida, um novo valor pode ser inserido nas velas ausentes. Além disso, 

em determinados momentos, um segundo feedback é fornecido ao aprendiz. Sua função 

é de “reconfigurar mentalmente o problema e retomar os desafios seguintes”, já que o 

problema se divide em várias etapas. Essas “dicas” variam de acordo com a situação em 

que o aprendiz se encontra, partindo de simples alertas sobre o tipo de erro cometido ou 

sobre variáveis a serem consideradas até mensagens que pretendem ensinar a resolver o 

problema. 
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Figura 16 – Feedback textual do problema do lustre (“dica”) 

  

Finalmente, em casos de flagrantes impasses verificados após uma sequência de 

erros e dicas, o programa apresenta a resolução da etapa em questão, a qual também se 

constitui como feedback formativo para a realização das etapas seguintes. 

 Instigada sobre o papel dos feedbacks nas estratégias cognitivas dos aprendizes, 

Nunes (2008) selecionou o “problema do lustre” acima referido para coletar 

informações a respeito da atividade cognitiva de estudantes em contexto escolar. Os 

testes com o programa foram realizados em sessões particulares com cinco duplas de 

aprendizes de “perfis cognitivos” diferentes, levantados em fase preliminar.  

 Sumariamente, os resultados confirmam o benefício do feedback negativo 

durante a realização da tarefa. Segundo a pesquisadora, para alguns aprendizes, o 

feedback funcionou como “filtro cognitivo que limita as opções de ação”, para outros, 

desempenhou uma “função de alerta”, chamando “a atenção para o equívoco enquanto 

ele ainda pode ser ‘consertado’”, além de impedir que o erro fosse perpetuado. Agindo 

diretamente sobre as estratégias cognitivas adotadas pelos aprendizes, as mensagens 

serviram para aprimorar estratégias empregadas, mobilizar estratégias como “recorrer a 

um problema análogo” e “monitorar as ações empreendidas”, além de permitir 

“reformular, com sucesso, o raciocínio diante do erro”. 
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 Concluiu-se também que, além da utilidade do feedback negativo estar associada 

ao perfil cognitivo do aprendiz, a sua necessidade condiciona-se à dificuldade da tarefa.  

 De fato, para quem a tarefa representou um desafio, a quantidade de acesso aos 

feedbacks foi muito maior em relação aos que resolveram o “problema do lustre” como 

se fosse apenas mais um exercício. Entretanto, para que o conteúdo das mensagens 

surtisse efeito sobre a ação discente, a tarefa proposta deveria exigir um esforço 

cognitivo compatível com a competência do aprendiz. Nas palavras de Nunes (2008, 

p.116): 

 
Os Feedbacks mostraram-se mediadores da atividade metacognitiva, desde 

que a tarefa proposta exija a construção de funções psicológicas superiores 

que estejam próximas de se completarem, mas que ainda não o foram, que se 

peça algo que está um pouco além do nível de desenvolvimento real, 

incidindo, portanto, na zona de desenvolvimento próximo, segundo o modelo 

proposto por Vygotski (1997). Quando isso ocorre, muito provavelmente, os 

feedbacks apresentados durante a resolução do problema acabam por levar ao 

monitoramento do processo de pensamento, promovendo, quando necessário, 

alterações ou aprimoramento das estratégias utilizadas, de modo a se alcançar 

as respostas esperadas. 

 

 

3.1.2 As previsões de erro em tutoriais de língua estrangeira 

 

 Em se tratando de língua, os critérios adotados para prever os eventuais erros 

dos aprendizes não possuem a objetividade e lógica matemática, mas, nem por isso, 

estão isentos de sistematicidade. Acreditamos que, para uma primeira fase de previsão, 

a análise de erros possa ser de grande contribuição a partir da classificação delineada 

por vários autores, dentre os quais Selinker, 1972; Dulay, Burt e Krashen, 1982; Lott, 

1983; Faerch e Kasper, 1984. Posteriormente, a listagem poderá ser realimentada pelo 

próprio programa por meio do armazenamento da entrada dos aprendizes, o que 

permitirá a verificação e integração de outros erros, inclusive os não sistemáticos. 

Durante todo o processo, a experiência do professor será fundamental para efetivar a 

previsão dos erros e aperfeiçoar a lista de previsões.  

 De acordo com a classificação mencionada, os erros podem ser de tipo 

interlinguais, intralinguais ou ambíguos. Abaixo, descreveremos cada um dos tipos, 
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exemplificando-os com alguns erros típicos de aprendizes brasileiros da língua italiana 

em variedade-padrão.
91

 

  

Erros interlinguais 

  

 Os erros interlinguais são também conhecidos por erros de interferência ou de 

transferência, pois refletem a influência da língua materna na produção da língua 

estrangeira. Segundo Lott (1983), Faerch e Kasper (1984), os processos determinantes 

dos erros interlinguais são: 

 

1. Extensão por analogia: erro de vocábulo por analogia fonológica, ortográfica, 

semântica ou sintática com um vocábulo da L1. 

 

a) Extensão semântica de um vocábulo da língua portuguesa 

 

É muito comum que os estudantes usem o verbo “avere” em italiano para 

produzir frases impessoais, quando se deveria empregar o verbo “esserci”. 

Isso se deve ao fato de, em português, o verbo “haver” ser empregado em 

frases impessoais. Ex.:  *“Ha solo un computer nella stanza” [Há apenas um 

computador na sala]. 

Outro caso típico de extensão semântica é o uso do verbo “parlare” [falar] 

em lugar de “dire” [dizer]. Enquanto “parlare” é empregado transitivamente 

apenas na acepção “falar uma língua”, o verbo “falar”, em português, cobre 

semanticamente o verbo “dizer”. Ex.:  *“Devi parlare la verità” [Você tem 

que falar a verdade]. 

 

b) Semelhança ortográfica e/ou fonológica com a língua materna 

 

Embora não haja semelhança semântica, os estudantes empregam palavras 

que compartilhem traços ortográficos ou fonológicos com a L1, como 

“salire” [subir] em lugar de “uscire” [sair], “ospitale” [hospitaleiro] em 
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 Por motivos de apresentação, seguiremos o modelo de Figueiredo (2008), que classifica e analisa cada 

erro separadamente. Os exemplos em língua italiana são nossos. 
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lugar de “ospedale” [hospital], “notte” [madrugada] em lugar de “sera” 

[noite], etc. 

 

c) Apoio no sistema gráfico da L1 

 

Os erros de ortografia típicos decorrentes da influência do português recaem 

sobre os grafemas “ch” e “gh”, além das consoantes duplas e do “s” seguido 

de consoante em início de palavra. Alguns exemplos: *“perque” em lugar de 

“perché” [porque], *“portoguese” em lugar de “portoghese” [português], 

*“mama” em lugar de “mamma” [mamãe], *“escuola” em lugar de “scuola” 

[escola], etc. 

 

d) Apoio no sistema fonético/fonológico e gráfico da L1 

 

Ao pronunciar uma palavra que inicia com “s” seguido de consoante, é 

comuníssimo que o aprendiz a vocalize com “i”, como em *“/istudente/” em 

lugar de “/studente/”, *“/ispiaggia/” em lugar de “/spiaggia/”, etc. As 

consoantes duplas são pronunciadas e/ou escritas como consoantes simples 

por muitos aprendizes, como “/copia/” [cópia] em lugar de “/coppia/” 

[casal], “/pene/” [pênis] em lugar de “/penne/”, etc.  

 

2. Não distinção lexical na língua materna em relação à L2 

 

As acepções de vocábulos da L1 podem influenciar no emprego de 

vocábulos inapropriados na língua estrangeira, como “percepire”, que em 

italiano significa perceber pelos sentidos ou por intuição, em lugar de 

“notare” [notar] ou “accorgersi” [perceber]; “attualizzare”, que em italiano 

significa tornar atual um problema ou uma questão, em lugar de 

“aggiornare” [atualizar]; “aspettare”, que em italiano tem apenas sentido 

temporal, em lugar de “sperare” [esperar], etc.  

 

3. Não distinção gramatical na língua materna em relação à L2 
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Talvez o campeão nessa categoria de erro seja o modo condicional. A 

distinção entre o condicional presente e passado em italiano não é sentida e, 

consequentemente, produzida por aprendizes brasileiros, devido à influência 

temporal do futuro do pretérito em português. Ex.: *“Due anni dopo si 

rivedrebbero”, em lugar de “si sarebbero rivisti” [Dois anos depois se 

reveriam].  

Outros casos de não distinção gramatical recaem sobre o uso do gerúndio em 

frases do tipo *“Ho visto Giovanni fumando” em lugar de “fumare” [Vi 

Giovanni fumando], do uso de “migliore”, que em italiano é somente 

adjetivo, mas é comumente empregado como advérbio em lugar de “meglio” 

[melhor], do possessivo “suo”, que em italiano se refere somente à terceira 

pessoa do singular, em lugar de “loro” [seu], etc. 

 

4. Uso de palavras portuguesas em sentenças de língua italiana (codeswitching) 

 

Durante a comunicação, é comum que os aprendizes recorram a palavras do 

português, como podemos verificar nos verbos das frases *“Io costumo andare 

in vacanza in dicembre” em lugar de “uso” [Eu costumo sair de férias em 

dezembro]
92

, *“Non sobra tempo per mangiare” em lugar de “avanza” [Não 

sobra tempo para comer], e, também, em palavras como “banco” em lugar de 

“banca” [banco], “conta” em lugar de “conto” [conta], etc. 

 

5. Emprego de formas estrangeiradas (foreignizing) 

 

Italianizar palavras da L1 é uma estratégia muito comum utilizada pelos 

aprendizes durante a comunicação. Alguns exemplos são *“natazione”, 

*“avione”, *“futebole”, *“incostare”, *“deitare”, *“sentare”, *“amamentare”, 

etc. 

 

6. Tradução literal 

 

                                                           
92

 Em italiano, o verbo “costumare” existe na mesma acepção, mas é obsoleto. 
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Traduzir literalmente expressões do português para o italiano é uma estratégia 

tão comum quanto italianizar palavras, como podemos observar nos exemplos 

*“banca di giornale” em lugar de “edicola”, *“lezione particolare” em lugar de 

“lezione privata”, *“angelo della guardia” em lugar de “angelo custode”, *“fare 

questione di” em lugar de “tenerci a” etc.  

Em nível sintático, é comum encontrar a forma “stare con” utilizada em lugar do 

verbo “avere” [ter] quando este denota condição ou posse.  Exemplos: *“Io sto 

con sonno”, *“Sto con caldo”, *“Lui sta con un problema”, etc.  

Outras construções decalcadas do português são as que requerem o emprego do 

infinitivo pessoal, como em *“Ho portato questo articolo per voi leggere” 

[Trouxe este artigo para vocês lerem], ou *“È meglio noi andare” [É melhor 

irmos], etc.  

 

7. Erros causados por transferência de estrutura 

 

a) Apoio na estrutura sintática do português 

 

Pertencem a essa categoria erros de preposição (*“lascia il gatto con me” em 

lugar de “lascia il gatto a me” [deixa o gato comigo], *“dire per lui” em 

lugar de “dire a lui” [dizer para/a ele], etc); erros de posição pronominal 

(*“sto ti vedendo” em lugar de “ti sto vedendo” [estou te vendo], *“volevo ti 

trovare” em lugar “volevo trovarti” ou “ti volevo trovare” [queria te 

encontrar]); erros de posição do possessivo com artigo indefinido (*“una 

amica mia” em lugar de “una mia amica” [uma amiga minha]; etc. 

 

b) Apoio na estrutura morfológica do português 

 

Os erros na morfologia dos verbos por influência da L1 são os mais 

tipicamente produzidos nessa categoria, como podemos observar na primeira 

e segunda pessoas do imperfeito (*“io era”, *“io aveva”, *“tu mangiava”, 

*“tu faceva” em lugar de, respectivamente “io ero, “io avevo, “tu mangiavi”, 

“tu facevi”), no uso da primeira pessoa do futuro do pretérito em lugar da 

primeira pessoa do futuro (“io farei”, “io direi”, “io darei”, em lugar de, 

respectivamente, “io farò”, “io dirò”, “io darò”), na troca da vogal temática 
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dos verbos da primeira conjugação no futuro e no futuro do pretérito (*“io 

cantarò”, *“lui pagarà”, *“io mangiarei” em lugar de, respectivamente, “io 

canterò”, “lui pagherà”, “io mangerei”), etc. 

 

Erros intralinguais e ambíguos 

 

Ao contrário dos erros interlinguais, os erros intralinguais não refletem a 

influência da língua materna na aprendizagem da língua estrangeira (RICHARDS, 

1974). A explicação para a sua produção encontra-se no próprio desenvolvimento 

linguístico do aprendiz, e incluem processos de omissão, adição, generalização, formas 

alternadas, invenção de novas palavras e ordem indevida de elementos da L2. 

Contudo, em muitos casos, é difícil determinar a não influência da L1 nesses 

processos, o que resulta na classificação dos erros ambíguos, ou seja, erros que podem 

ser produzidos por interferência da língua materna ou pelo processo evolutivo da L2. 

Abaixo, encontram-se descritos os casos de erros que, se não totalmente 

intralinguais, são, ao menos, ambíguos.  

 

a) Erros causados por omissão 

 

Os elementos mais tipicamente ausentes em produções de aprendizes de 

italiano são as preposições e os pronomes em casos específicos. Dentre 

as preposições, temos *“Ti aspetto fino le tre” em lugar de “Ti aspetto 

fino alle tre” [Te espero até às três] , *“L’ospedale è vicino la farmacia” 

em lugar de “L’ospedale è vicino alla farmacia” [O hospital é perto da 

farmácia]. Os pronomes átonos de terceira pessoa são campeões de 

omissão na produção de aprendizes brasileiros, sejam os diretos “lo”, 

“la”, “li”, “le”, sejam os indiretos “gli” e “le”, sejam ambos combinados 

“glielo”, “gliela”, etc. Da mesma maneira, verifica-se a ausência dos 

pronomes “ci” e “ne”, inexistentes no português. Assim, são típicas 

frases como *“Lui voleva il libro ma io non ho dato”, em lugar de “Lui 

voleva il libro ma non gliel’ho dato” [Ele queria o livro, mas não lhe 

dei”]. 

 

b) Erros causados por adição 
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É comum a adição do artigo definido diante dos dias da semana, embora 

essa forma seja válida somente para indicar uma ação recorrente em 

determinado dia, ou seja, “il lunedì” significa “ogni lunedì” [às 

segundas-feiras]. Exemplo: *“Il lunedì mi sono svegliata alle 7.00” em 

lugar de “Lunedì mi sono svegliata alle 7.00” [Segunda-feira acordei às 

7.00]. 

Esse processo inclui também o uso de marcador duplo de um elemento 

linguístico. Um erro típico é marcar duas vezes o sujeito, como em 

*“Non credo che ho/abbia sbagliato”, em lugar de “Non credo di aver 

sbagliato” [Não acredito ter errado]. 

A preposição “di” é, por vezes, erroneamente adicionada em frases 

impessoais como *“mi piace di fare”, *“è meglio di fare”, *“è possibile 

di fare”, em lugar de, respectivamente, “mi piace fare” [gosto de fazer], 

“è meglio fare” [é melhor fazer] e “è possibile fare” [é possível fazer]. 

Outro tipo de adição muito comum em italiano é o de consoante dupla, 

em processo de hipercorreção, como se verifica nas palavras *“baccio”, 

*“doppo”, *“comme”, *“benne”, *“grazzie” etc. 

  

c) Erros causados por generalização 

 

Trata-se do uso de um marcador regular em lugar de um irregular, como 

no caso dos verbos no presente (*“io ando” em lugar de “io vado” [eu 

vou], *“lui usce” em lugar de “lui esce” [ele sai], etc.), formas do 

partícipio (*“nasciuto” em lugar de “nato” [nascido], *“prenduto” em 

lugar de “preso” [pego/pegado], etc.), ou mesmo o comuníssimo erro da 

palavra “canzone” [canção], que frequentemente recebe o “i” por 

generalização do sufixo “zione”, resultando na forma *“canzione”. 

 

d) Erros ocasionados por formas alternadas 

 

Alguns exemplos são a alternância dos pronomes “lui” por “lei” [“ele” 

por “ela”], “tu” por “voi” [“tu” por “vós”], “io” por “me” [“eu” por 
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“mim”], “tu” por “te” [“tu” por “ti”], estes últimos em frases como 

*“come io” em lugar de “come me”, *“io e tu” em lugar de “io e te”. 

Outra forma típica de alternância são as preposições “a” e “in” com ou 

sem artigo, sobretudo em função locativa. Assim, é comum encontrar 

produções como *“nell’università”, *“nel cinema”, *“vado all’Italia”, em 

lugar de, respectivamente, “all’università” [na/à universidade], “al 

cinema” [ao cinema] e “vado in Italia” [vou à Itália]. As preposições “di” 

e “da” também são alternadas em expressões como *“diverso di” ao 

invés de “diverso da” [diferente de], *“banconota di 20 euro” ao invés de 

“banconota da 20 euro” [nota de 20 euros], *“occhiali di sole” ao invés 

de “occhiali da sole”, *“più vecchio da me” ao invés de “più vecchio di 

me” etc. 

E não poderíamos deixar de citar a alternância entre as formas verbais 

auxiliares nos tempos compostos, como *“ho andato” em lugar de “sono 

andato” [fui], *“ha successo” em lugar de “è successo” [aconteceu], etc. 

 

e) Erros causados por ordem indevida de palavras ou sintagmas frasais 

 

Os adjetivos “buono” e “bello” são comumente utilizados depois do 

nome, contrariando a ordem sintagmática mais frequente em italiano. 

Exemplo: *“un ristorante buono” em lugar de “un buon ristorante” [um 

bom restaurante], *“un bambino bello” em lugar de “un bel bambino” 

[uma linda criança], etc. 

É muito comum que o aprendiz expresse o sujeito em frases 

interrogativas sem elementos introdutórios (‘quem’, ‘quando’ por que’, 

etc) antes do verbo, enquanto na sintaxe do italiano ele tende a ocupar 

uma posição pós-verbal. Exemplo: *“Qualcuno è arrivato?” em lugar de 

“È arrivato qualcuno?” [Alguém chegou?].  

 

f) Erros ocasionados por invenção de novas palavras (word coinage) 

 

Os aprendizes recorrem aos próprios sufixos do italiano para produzir 

palavras na L2, como *“cantore”, *“poverità” ou *“poverezza”, e 
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*“naturalità” em lugar de, respectivamente “cantante” [cantor], 

“povertà” [pobreza], “naturalezza” [naturalidade]. 

 

g) Erros ocasionados por confusão entre termos lexicais parecidos 

 

Os aprendizes podem trocar palavras semanticamente muito próximas, 

como “cercare” [procurar] em lugar de “trovare” [encontrar], 

“imparare” [aprender] em lugar de “insegnare” [ensinar], “allora” 

[então] em lugar de “adesso” [agora], etc. 

 

 Além das infrações gramaticais, uma análise de erros acurada que atente para a 

complexidade comunicativa do aprendiz deverá se ocupar também de outros 

componentes do discurso.  

 Os erros pragmáticos “derivam de uma escassa atenção à situação comunicativa 

ou da falta de conhecimento sobre as características de organização do discurso em 

relação à função.” (CATTANA e NESCI, 2004, p. 67)
93

. Como exemplo, podemos citar 

o emprego da palavra “casino” [zona] em situações formais de comunicação, ou da 

expressão “distinti saluti” [cordiais saudações] ao final de uma carta endereçada a um 

amigo. 

 Os erros referenciais se devem à “correspondência incorreta entre as expressões 

linguísticas e os objetos ou eventos do mundo exterior.” (CATTANA e NESCI, 2004, p. 

69)
94

. A troca entre os termos “maestra” e “professoressa” é um erro referencial típico 

dos falantes estrangeiros, os quais desconhecem o significado do primeiro apenas como 

professor de educação infantil. 

 Por último, temos os erros socioculturais, que infrangem “as convenções sociais, 

isto é, as regras de comportamento, frenquentemente não escritas, que um dado grupo 

social se atribuiu.” (CATTANA e NESCI, 2004, p. 70)
95

. Usar o pronome “tu” no 

tratamento de alguém que não se conhece ou que ocupa uma posição superior na 

hierarquia social é um exemplo muito comum desse tipo de erro/gafe.  

                                                           
93

 “[...] derivano da una scarsa attenzione alla situazione comunicativa o dalla mancata conoscenza delle 

caratteristiche di organizzazione del discorso in relazione alla funzione.” 
94

 “[...] corrispondenza tra le espressioni linguistiche e gli oggetti o gli eventi del mondo esterno.” 
95

 “[...] le convenzioni sociali, cioè le regole di comportamento, spesso non scritte, che un dato gruppo 

sociale si è dato.” 
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A partir dessa classificação, é possível prever, de acordo com o input 

selecionado, boa parte dos eventuais erros verificáveis na produção dos aprendizes. Os 

erros não previstos inicialmente, se armazenados no programa, poderão entrar na lista 

de previsões segundo critério quantitativo e de especificidades pré-estabelecidos
96

. 

 A emissão de um feedback focalizado no erro cometido amplia o valor 

informacional do K R e introduz o tratamento do erro, estimulando a reflexão, o 

monitoramento e a mobilização de estratégias cognitivas adequadas para a 

aprendizagem. Além disso, o aprendiz se torna participante do processo de correção e 

tem a oportunidade de aprender com os próprios erros. Afinal, como diz o provérbio 

chinês, “diz-me e eu esquecerei / ensina-me e eu me lembrarei / envolve-me e eu 

aprenderei.” 

 

3.2 O feedback F.A.R.E. 

 

 O feedback F.A.R.E. foi concebido para tratar os erros dos aprendizes e, ao 

mesmo tempo, auxiliar no processo cognitivo do aprendiz durante a realização online de 

atividades linguísticas. Não se trata de um único feedback emitido após a verificação da 

resposta pelo programa, mas de uma combinação de mensagens acessíveis no percurso 

da atividade, ou seja, antes e/ou após a inserção da resposta. 

 O nome F.A.R.E. é um acrônimo inspirado em uma técnica da resolução de 

problemas (problem solving), cujas iniciais significam Focalizar, Analisar, Resolver e 

Executar, respectivamente. 

 Segundo Marco Vicentini (2008, p.12), o F.A.R.E. é uma técnica idealizada e 

padronizada com o intuito de agregar cientificidade às operações que incidem na 

resolução de um problema, até então “caracterizadas por metodologias pessoais, 

heterogeneidade das soluções e capacidades de êxito inversamente proporcionais à 

complexidade do problema em exame.”  

 Originalmente, as quatro operações dessa técnica englobam as seguintes 

etapas
97

: 

                                                           
96

 Para uma classificação ainda mais abrangente, poder-se-ia incluir os erros típicos por transferência de 

outra língua estrangeira, como do espanhol ou do francês, além de outras possíveis interferências 

linguísticas relacionadas às características dos aprendizes, como idade ou local de proveniência, por 

exemplo.   
97

<http://www.marcovicentini.it/public/File/CFC/cognitivismo.pdf>. Consultado em 01 de dezembro de 

2013. 

http://www.marcovicentini.it/public/File/CFC/cognitivismo.pdf
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 Focalizar: criar uma lista de problemas, selecionar o problema, verificar e 

definir o problema, descrição escrita do problema; 

 Analisar: decidir o que é necessário saber, recolher os dados de referência, 

determinar os fatores relevantes, valores de referência, lista dos fatores críticos; 

 Resolver: gerar soluções alternativas, selecionar uma solução, desenvolver um 

plano de atuação, escolha da solução do problema, plano de atuação; 

 Executar: empenhar-se para o resultado esperado, executar o plano, monitorar o 

impacto durante a implementação, empenho organizacional, completar o plano, 

avaliação final.  

 

A escolha do nome se justifica pelo impacto do acrônimo “fare” na 

aprendizagem, o qual revela o verbo “fazer” em italiano e sugere a participação ativa do 

aprendiz na realização das tarefas. Além disso, os feedbacks propostos neste trabalho 

contemplam as operações da técnica em cada um dos tipos denominados e definidos a 

seguir: 

 Focalizar: feedback positivo em caso de acerto ou negativo em caso de erro 

encontrado na resposta. Neste caso, assume a função de verificar e definir o 

erro do aprendiz, indicando-lhe claramente a sua localização. Caso a resposta 

não tenha sido prevista, a mensagem alega a impossibilidade de verificá-la e 

sugere que o aprendiz atente para alguns particulares do enunciado, ou confira 

a digitação, ou leia as mensagens disponíveis em Analisar e/ou Resolver antes 

de tentar novamente; 

 Analisar: mensagem criada apenas em caso de erro. Ao focalizar a incorreção, 

o aprendiz poderá analisar a questão com foco na dificuldade encontrada. Se o 

erro não tiver sido previsto, a análise recairá sobre a questão inicial; 

 Resolver: mensagem acessível antes ou após a inserção da resposta. A função 

desse feedback é gerar soluções alternativas por meio de uma dica, a qual pode 

vir na forma um exemplo ou um modelo análogo da questão a ser resolvida; 

 Executar: mensagem acessível antes ou após a inserção da resposta. Sua função 

é fornecer a correção direta por meio da exibição da resposta correta seguida de 

explicação didática. 
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Isso posto, podemos subdividir o feedback F.A.R.E. em feedbacks específicos 

da resposta e feedbacks específicos da questão. De fato, as mensagens exibidas em 

Focalizar e Analisar são específicas da resposta porque são emitidas de acordo com a 

entrada do aprendiz, enquanto as mensagens exibidas em Resolver e Executar são 

específicas da questão, já que não estão atreladas às previsões de erro / acerto. As 

mensagens relativas a respostas não previstas também entram nesta categoria.  

É importante dizer que a subdivisão em vários feedbacks atende a prerrogativas 

metodológicas de correção. Além de evitar a sobrecarga cognitiva, a compartimentação 

das informações permite um maior controle sobre o conteúdo de cada mensagem e 

garante sua relevância durante a autocorreção. 

 

A literatura chama a atenção para não fornecer muita informação de uma só 

vez, visto isso resultar não apenas em aprendizagem superficial como em 

sobrecarga cognitiva; ambos desestimulam o aluno a pensar. A apresentação 

gradual dos feedbacks oferece, pois, a possibilidade de controlar os erros, e 

fornece, ainda, ao aprendiz, informações suficientes para que possa corrigi-

los. (NUNES, 2008, p.29) 

 

Com base nessa configuração, o programa no ambiente do professor possui 

uma primeira tela para a entrada das mensagens específicas da questão, em que não há 

necessidade de se prever as respostas dos aprendizes, e, ulteriormente, outra para a 

entrada das mensagens específicas de cada resposta correta e incorreta prevista, como 

podemos observar nas duas ilustrações abaixo:  
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Figura 17 – Tela em ambiente do professor para a entrada da questão (“pergunta”), seleção do tipo de questão 

(dissertativa, verdadeiro ou falso, cloze ou múltipla escolha) e das mensagens relativas aos feedbacks Focalizar e 

Analisar das respostas não previstas, além dos feedbacks Resolver e Executar. 

 

 

Figura 18 – Tela em ambiente do professor para a entrada das respostas corretas e incorretas previstas e relativas 

mensagens dos feedbacks Focalizar e Analisar. 

  

 Os feedbacks Focalizar, Analisar, Resolver e Executar estarão visíveis aos 

aprendizes na forma de botões sequenciais localizados na lateral direita da tela abaixo 

de cada questão, como podemos observar na ilustração que segue: 
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Figura 19 – Tela em ambiente do aprendiz com exibição dos botões F.A.R.E. 
 

  

A decisão sobre quais feedbacks acionar e em qual ordem fazê-lo dependerá 

exclusivamente do controle que o aprendiz exerce sobre o conhecimento aplicado e 

sobre as próprias estratégias de aprendizagem.  

 As possibilidades de se proceder na atividade com o auxílio do feedback 

F.A.R.E. podem ser visualizadas no seguinte organograma, onde MF, MA, MR e ME 

significam, respectivamente, “mensagem focalizar”, “mensagem analisar”, “mensagem 

resolver” e “mensagem executar”: 
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Figura 20 – Organograma sobre os possíveis percursos de exibição do feedback F.A.R.E. 

 

 Assim, os botões Resolver e Executar podem ser acionados mesmo que o 

aprendiz não tenha digitado qualquer entrada. Enquanto feedbacks específicos da 

questão, suas mensagens estarão sempre disponíveis e funcionam, genericamente, como 

“dica” (MR) e “solução explicativa” (ME). 

 Ao digitar uma entrada, o aprendiz tem a possibilidade de acionar qualquer um 

dos botões localizados ao lado, na ordem em que desejar fazê-lo, para descobrir se a sua 

resposta está correta ou o que, dentro da sua entrada, não corresponde à resposta correta 

(MF), analisar a questão com foco na dificuldade encontrada (MA), além da dica (MR) 

e da resposta correta seguida de explicação (ME).  

 A qualquer momento, o aprendiz poderá modificar a sua entrada e ter novo 

acesso aos botões F.A.R.E., em que as mensagens MF e MA (esta, somente em caso de 

incorreção) se adequarão automaticamente. 

 Portanto, dentro dessa proposta, o aprendiz estará livre para solicitar o feedback 

que mais apropriadamente responda à sua necessidade e o auxilie a diminuir sua(s) 

incerteza(s) com relação à resposta e/ou à questão da atividade. 

 Cada um dos feedbacks deverá conter informações precisas aptas a responder às 

mais variadas hipóteses previsivelmente lançadas pelos aprendizes. A ideia é que, ao 

acessar tais informações, eles possam mobilizar estratégias cognitivas que os levem a 

ajustar suas hipóteses iniciais, sem que precisem desperdiçá-las e operar unicamente por 

nenhuma 
entrada 

entrada 

MF 

MA 

MR 

ME 

MR ME 
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“tentativa e erro”, mas, ao contrário, que as possam utilizar a seu favor, operando por 

“aproximações sucessivas”
98

. 

  Nas próximas subseções, veremos quais tipos de correções melhor se adequam a 

cada uma das mensagens do feedback F.A.R.E. 

 

3.2.1 Mensagem Focalizar (MF) 

 

 Como o próprio nome sugere, o programa focaliza a resposta do aprendiz e o 

informa sobre a sua correção.  

 As mensagens positivas contêm, essencialmente, a informação sobre o êxito (ex. 

“Resposta correta”; “Resposta exata”) acompanhada de um elogio mais ou menos 

efusivo de acordo com o grau de dificuldade da tarefa (ex. “Muito bem”; “Bravo(a)”; 

“Bravíssimo(a)”).   

 

 

Figura 21 – Exemplo de MF de acerto em ambiente do aprendiz. 

 

                                                           
98

 De acordo com Davis, Nunes e Nunes (2005), a estratégia “tentativa e erro” denomina-se como 

“escolha totalmente aleatória e cega, bastante primitiva, custosa e, quando efetiva, não esclarece ao 

sujeito nem sobre sua forma de pensar nem sobre a estrutura da tarefa.” Ao contrário, a estratégia de 

“aproximações sucessivas” é mais eficiente porque, embora a resolução se inicie de forma aleatória ou 

estimada, “por meio da análise dos resultados alcançados, faz-se uma ou mais tentativas que se 

aproximam, paulatinamente, do resultado esperado, até se chegar a ele.” 
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Em caso de mensagem negativa, faz parte da proposta localizar o erro no interior 

da resposta inserida. Dentro das várias formas possíveis de se informar sobre a 

localização do erro – a depender do tipo de atividade envolvida – ressaltamos: 

 redução ou repetição da entrada do aprendiz (xxx) seguida de elicitação 

(ex. “A qual frase do texto corresponde xxx?”; “Como se diz xxx em 

italiano?”); 

 pistas metalinguísticas (ex. “Esse artigo não concorda com xxx!”; “xxx 

não quer dizer exatamente yyy”); 

 comentários (ex. “Atenção”; “Ops”; “Falta algo na sua resposta”); 

 ênfase sinalizada por ponto interrogativo (ex. “xxx?”), etc. 

 Quanto maior o grau informacional acerca do erro cometido, ou seja, quanto 

mais evidente estiver o local do erro, maior oportunidade é concedida ao aprendiz de 

lançar nova hipótese prescindindo das outras mensagens. Portanto, caso não seja 

possível fornecer a localização exata do erro por motivos de grande distância entre a 

entrada inserida e aquela desejada, apresenta-se na mensagem um comentário pedindo 

que se reflita melhor sobre a questão e/ou que se acessem as mensagens Analisar e 

Resolver. 

 Em contrapartida, deve-se atentar para que a informação não ultrapasse a 

focalização do erro e adentre no território de análise ou esbarre na correção direta, já 

que tais informações são específicas das mensagens Analisar e Executar, 

respectivamente. 

 



115 
 

 

Figura 22 – Exemplo de MF de erro em ambiente do aprendiz 

 

 Finalmente, em caso de resposta não prevista, a mensagem será padrão, 

advertindo o aprendiz de que a sua entrada não pôde ser verificada (ex. “Desculpe, não 

foi possível verificar a sua resposta.”), além de comentários que reforcem as instruções 

de procedimento da questão ou atividade (ex. “O enunciado pede que...”; Tente inserir a 

resposta copiando e colando exatamente o trecho encontrado no texto”).  

 

3.2.2 Mensagem Analisar (MA) 

 

 Relativa apenas ao feedback negativo, essa mensagem contém informações 

complementares ou de aprofundamento da MF, relativas aos conceitos, características 

ou peculiaridades da matéria tratada. 

 Cabe ressaltar que a especificidade do conteúdo de análise varia de acordo com a 

atividade proposta, podendo recair sobre toda a questão ou sobre determinado(s) 

aspecto(s) da questão, caso em que é definida como específica da resposta. 

O grau e a quantidade de informação variam de acordo com o erro cometido e a 

consequente distância verificada entre a entrada do aprendiz e a resposta desejada, de 

modo que os dados corresponderão à porção de conteúdo necessária ao aprendiz. 

 Em caso de grandes distâncias, é possível que a análise recaia sobre toda a 

questão. 



116 
 

 Mais do que recasts (reformulações), o campo de análise é dedicado a textos 

descritivos, explicativos, de explicitação de regras, tabelas, listagens e quaisquer outros 

dados relevantes para esclarecer sobre o erro cometido e diminuir / eliminar a distância 

entre a entrada do aprendiz e a resposta desejada. 

 

 

Figura 23- Exemplo de MA em ambiente do aprendiz 

  

 

3.2.3 Mensagem Resolver (MR) 

 

 Essa deve ser a mensagem mais sucinta de todas, já que traz uma “dica” precisa 

de como resolver a questão. A informação pode conter um exemplo, um modelo, uma 

paráfrase da resposta desejada, ou, ainda, dicas sobre a localização da resposta no texto, 

sobre as propriedades da resposta correta, etc. 

 Com efeito, essa mensagem deve permitir ao aprendiz operar por analogia, a fim 

de ajustar sua hipótese inicial a partir da justaposição entre a sua entrada e a MR. Para 

que isso ocorra, é importante que a informação apresentada seja suficientemente similar 

à resposta correta, sem, contudo, explicitá-la. 

 Diante da dificuldade em se exemplificar a questão ou criar um modelo 

adequado, pode-se recorrer aos recasts de elicitação, evidenciando a sua relação com a 

entrada desejada (xxx), ex. “Eis um sinônimo: xxy”; “Nesse caso, estamos falando do 

x...”; etc. 
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Figura 24- Exemplo de MR em ambiente do aprendiz 

 

3.2.4 Mensagem Executar (ME) 

   

 Ao contrário das demais mensagens, a ME endossa a correção direta e possui 

uma configuração básica que compreende a explicitação da resposta correta seguida de 

justificação (ex. “A resposta correta é xxx porque...”). 

 Como o acesso a essa mensagem denota máxima dificuldade ou desistência de 

resolução, o texto que justifica a resposta correta deverá ser claro o suficiente para que o 

aprendiz alcance o entendimento da questão. 

 A propósito de clareza, cabe ainda ressalvar que todas as mensagens do feedback 

F.A.R.E. deverão reportar um discurso altamente compreensível ao aprendiz para o qual 

tenham sido criadas. Porquanto a língua utilizada é estrangeira e o discurso assíncrono, 

devem-se evitar rebuscamentos ou prolixidade de qualquer tipo em todos os níveis da 

linguagem, pautando-se, preferivelmente, no “discurso didático” subsistente nas aulas 

de língua estrangeira. 
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Figura 25- Exemplo de ME em ambiente do aprendiz 
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4. O SOFTWARE F.A.R.E. 

 

 Para demonstrar em termos práticos o que teorizamos até aqui sobre o feedback 

formativo F.A.R.E., criamos um software didático apto a abrigar unidades de 

aprendizagem (UA) constituídas de atividades que envolvam, por sua vez, o cadastro de 

respostas corretas, incorretas e não previstas para a emissão dos feedbacks automáticos. 

Decidimos batizar nosso programa com o mesmo acrônimo relegado à sequência de 

mensagens disponíveis durante a correção das atividades, a fim de exaltar sua principal 

característica metodológica.   

 Apresentando-se ainda como um courseware piloto, nosso tutorial prevê a 

adoção dos mesmos princípios de hipertextualidade e multimedialidade de outros 

tutoriais do CALL, embora a interface de som e vídeo não tenha sido implementada 

nessa primeira fase.  

 Ao fazer o login na interface do usuário, o aprendiz encontrará uma primeira tela 

em que consta(m) o(s) título(s) da(s) UA(s) proposta(s). Ao clicar sobre o título, uma 

segunda tela com a sequência dos enunciados das atividades será apresentada. 

Finalmente, cada um dos links contém uma tela com o conteúdo didático proposto –

cada UA deverá apresentar um único conteúdo – seguido da repetição do enunciado da 

atividade correspondente e suas questões
99

.   

Vale ressaltar que o programa respeita a individualidade de leitura do input 

inicial, para o qual está previsto o cadastro de links internos e externos que podem ser 

acessados livremente pelo aprendiz, na ordem em que lhe convier. Além disso, a ordem 

para a realização das atividades, bem como das questões, é de livre escolha do aprendiz, 

de modo a assegurar sua autonomia pelo controle do material digital.  

  Para o presente trabalho, propusemos uma UA intitulada Qualche consiglio per 

una buona lettura [Conselhos para uma boa leitura] cujo conteúdo didático, ou input 

inicial, é o início do romance Se una notte d’inverno un viaggiatore, de Italo Cavino.  

  

 

 4.1 O conteúdo didático 

 

                                                           
99

 É possível que, em uma nova versão do software, o conteúdo seja apresentado também na tela em que 

consta a sequência de atividades, por motivos didáticos. 
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 A escolha do trecho inicial do romance Se una notte d’inverno un viaggiatore, 

escrito pelo ficcionista Italo Calvino em 1979, justifica-se primeiramente pelo estilo de 

aprendizagem acadêmico do público alvo para o qual a UA foi pensada. De fato, trata-se 

de estudantes de graduação em Letras com habilitação em Língua e Literatura italiana, 

“que, em sua formação, precisam de sólidos conhecimentos literários e de profundos 

conhecimentos linguísticos para aprender a analisar, observar e vivenciar a linguagem” 

(SANTORO, 2008). 

 Além de trazer a Literatura para o ensino linguístico, a situação comunicativa 

contida nesse texto mimetiza uma situação comunicativa muito comum aos estudantes 

de Letras, ou seja, iniciar a leitura de um romance. Por isso, a segunda justificativa para 

a escolha do nosso material reside na própria transmutação dos papeis entre leitor do 

romance e estudante de Letras.  

 Logo no início do romance, que constitui o trecho selecionado, o Leitor se revela 

como personagem interlocutor do único personagem enunciador, nesse caso, o 

Narrador. Com efeito, este o aconselha sobre as melhores formas de se preparar para a 

leitura do romance em questão, e fala mais precisamente sobre concentração, posição 

adequada, regulação da luz e provisões finais.   

 Uma terceira justificativa, não menos importante que as primeiras, é a leveza do 

tema proposto, combinada ao humor calviniano e à fertilidade imagética, essenciais para 

a compreensão e interpretação textuais em língua estrangeira. 

 Cabe ainda ressaltar que algumas características desse material, que serviram de 

base para justificar a sua didatização, são reforçadas no ensino a distância, como o fato 

de o aprendiz se encontrar sozinho com seu material de estudo, assim como o leitor com 

o seu livro, e a possibilidade de se promover a leitura do input linkada a imagens que 

potencializem a compreensão do texto literário. 

 Abaixo, segue a tela com o modo de apresentação do conteúdo didático 

proposto. Ao longo de todo o texto, os links são sinalizados pelas letras maiúsculas 

entre colchetes
100

.  

 

                                                           
100

 Por questões didáticas, preferimos não recorrer à clássica forma de sinalizar os links dos hipertextos 

sublinhando o trecho selecionado, a fim de apresentar um texto isento de “evidências” que pudessem 

“guiar” ou “condicionar” o percurso de leitura do aprendiz. Entretanto, não foi possível, nessa primeira 

fase, prescindir de qualquer sinalização (a ideia inicial pressupunha o reconhecimento dos links pela 

simples passagem do mouse sobre o texto) para a remissão dos textos e figuras. Finalmente, é importante 

acrescentar nesta nota explicativa que por motivos técnicos não foi possível inserir números em lugar de 

letras do alfabeto. 
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Figura 26- Tela de apresentação do conteúdo didático proposto na UA Qualche consiglio per una buona lettura 

[Alguns conselhos para uma boa leitura], em ambiente do aprendiz 

  

 A íntegra do conteúdo didático da UA proposta segue abaixo, em italiano
101

. 
 

Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore [A] di 

Italo Calvino [B]. 

Rilassati [C]. 

Raccogliti [D]. 

Allontana da te ogni pensiero [E]. 

Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto [F]. La porta è meglio chiuderla; di là 

c´è sempre la televisione accesa [G]. 

Dillo subito agli altri: «No, non volgio vedere la televisione!» [H]. Alza la voce, se no non ti 

sentono: «Sto leggendo! Non voglio essere disturbato!». Forse non ti hanno sentito, con tutto 

quel chiasso; dillo più forte, grida: «Sto cominciando a leggere il nuovo romanzo di Italo 

Calvino!» [I]. O, se non vuoi, non dirlo; speriamo che ti lascino in pace. 

Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato [J]. 

Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia [L]. In poltrona, sul divano, sulla sedia a 

dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf [M]. Sull’amaca, se hai un’amaca [N]. Sul letto, 

naturalmente, o dentro il letto [O]. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga. Col 

libro capovolto, si capisce [P]. 

Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a trovarla. Una volta si leggeva in piedi, di 

fronte a un leggio [Q]. Si era abituati a stare fermi in piedi. Ci si riposava così, quando si era 

stanchi d’andare a cavallo. A cavallo nessuno ha mai pensato di leggere, eppure ora l’idea di 

leggere stando in arcioni, il libro posato sulla criniera del cavallo, magari appeso alle orecchie 

del cavallo con un finimento speciale, ti sembra atraente [R]. 

Coi piedi nelle staffe si dovrebbe stare molto più comodi per leggere [S]; tenere i piedi sollevati 

è la prima condizione per godere della lettura [T]. 

Bene, cosa aspetti? Distendi le gambe, allunga pure i piedi su un cuscino, su due cuscini, sui 

braccioli del divano, sugli orecchioni della poltrona, sul tavolino da tè, sulla scrivania, sul 

pianoforte, sul mappamondo [U]. Togliti le scarpe, prima, se vuoi tenere i piedi sollevati [V]; 

se no, rimettitele [X]. Adesso non restare lì con le scarpe in una mano e il libro nell’altra [Z]. 

                                                           
101

 A tradução em português do trecho selecionado, bem como a íntegra de todos os links, pode ser lido no 

anexo deste trabalho. 
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Regola la luce in modo che non ti stanchi la vista [AA]. Fallo adesso, perché appena sarai 

sprofondato nella lettura non ci sarà più verso di smuoverti [AB]. 

Fa’ in modo che la pagina non resti in ombra, un addensarsi di lettere nere su sfondo grigio, 

uniformi come un branco di topi [AC], ma sta’ attento che non le batta addosso una luce troppo 

forte e non si rifletta sul bianco crudele della carta risicchiando le ombre dei caratteri come in 

un mezzogiorno del Sud [AD]. 

Cerca di prevedere ora tutto ciò che può evitarti d’interrompere la lettura. 

Le sigarette a portata di mano, se fumi, il portacenere [AE]. 

Che c’è ancora? Devi far pipì [AF]? 

Bene, saprai tu. 

 

 Os dois primeiros links do texto são de ordem informacional, pois remetem a 

textos sobre a obra e o autor estudados. Ao clicar no símbolo [A], o aprendiz terá acesso 

a um texto explicativo do romance Se una notte d’inverno un viaggiatore, o qual é 

complementado pelo próximo link com informações acerca da vida e obra do autor Italo 

Calvino
102

.   

  

 

Figura 27- Tela com exibição do link [A], sobre o romance Se una notte d’inverno un viaggiatore, de Italo Calvino, 

elaborado para esta UA 

 

                                                           
102

 A referência à fonte de ambos os textos, a qual pode ser lida no link [B], é 

http://www.italialibri.net/autori/calvinoi.html. 

http://www.italialibri.net/autori/calvinoi.html
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Figura 28- Tela de exibição do link [B], sobre a vida e obra do escritor Italo Calvino, elaborado para esta UA 

 

 Do link [C] ao [AF], temos 27 figuras que ilustram o texto de Calvino. A 

inevitável subjetividade de grande parte dos desenhos foi magistralmente articulada ao 

nível da compreensão linguística de um aprendiz do italiano LE pelo cartunista, cujo 

talento superou qualquer limitação didática e deu vazão ao humor inteligente digno de 

retratar um texto desse calibre
103

.  

 Para exemplificar o problema de equivalência entre a imagem e o texto escrito, 

basta pensar no desenho que melhor poderia ilustrar o imperativo Rilassati [Relaxe]. 

Para alguns, relaxar é estar em uma rede, na praia, tomando água de coco. Para outros, é 

estar com amigos em um bar. Entretanto, se a liberdade de expressão do artista tomasse 

tais interpretações, os elementos periféricos como rede, praia, bar, amigos, etc., 

poderiam levar à compreensão errônea dos elementos textuais e desvirtuar a relação 

significante/significado no texto. Por isso, optou-se pela máxima simplificação em 

retratar as cenas de interpretação subjetiva, sem, contudo, abstrair a equivalência de 

sentido, como podemos observar no quadro abaixo: 

 

                                                           
103

 Os desenhos são de autoria de Elio Oksman, criadas exclusivamente para esta UA.  
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Figura 29 – Link [C] com figura correspondente à frase Rilassati [Relaxe] 

 

 Na imagem escolhida para retratar o primeiro conselho enunciado pelo narrador, 

portanto, vemos o suposto leitor deitado com os braços erguidos e as mãos segurando a 

nuca, a camisa desabotoada no colarinho e a gravata solta, o olhar aparentemente 

perdido e a face frouxa. Esses detalhes são fundamentais para compor a cena, em que 

simplicidade e sutileza não se excluem mutuamente.  

 Alguns desenhos contam com uma visão artística ainda mais sugestiva, como no 

caso da figura que ilustra a frase Allontana da te ogni pensiero [Afaste todos os outros 

pensamentos], em que um balão representando o pensamento parece se afastar da mente 

de um homem (aliás, caricatura de Italo Calvino!). 

 

 



125 
 

 

Figura 30- Link [E], correspondente à frase Allontana da te ogni pensiero [Afaste todos os outros pensamentos], 

elaborado para esta UA 

 

 Mas também há quadros em a imagem traduz de maneira totalmente objetiva o 

texto escrito, como em Che c’è ancora? Devi far pipì? [O que falta ainda? Precisa fazer 

xixi?]. 

 

 

Figura 31- Link [AF], correspondente à frase Che c’è ancora? Devi far pipì? [O que falta ainda? Precisa fazer xixi?], 

elaborado para esta UA 
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 Finalmente, as frases com elementos compostos, como é caso de In poltrona, sul 

divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf [Numa poltrona, num sofá, 

numa cadeira de balanço, numa espreguiçadeira, num pufe], são retratadas em um único 

quadro. 

 

 

Figura 32- Link [M], correspondente à frase In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul 

pouf [Numa poltrona, num sofá, numa cadeira de balanço, numa espreguiçadeira, num pufe], elaborado para esta UA 

 

 O resultado é que o aprendiz pode tentar esclarecer o significado de qualquer 

frase do texto recorrendo aos links pictóricos, ou, simplesmente, entreter-se com os 

belos desenhos disponíveis
104

.  

 

4.2 As atividades  

 

 Para compor a UA, foram elaboradas cinco atividades linguísticas baseadas no 

conteúdo didático proposto. Os objetivos didáticos gerais foram delineados a partir da 

situação comunicativa apresentada pelo texto, e os específicos a partir de alguns atos 

comunicativos (AC) e conteúdos gramaticais mobilizados pelo autor. 

 Assim, estabelecemos que a UA trataria do tema Qualche consiglio per una 

buona lettura [Conselhos para uma boa leitura] e, especificamente, do AC “dar 

conselhos”,  sendo a principal estrutura abordada o imperativo informal em todas as 

                                                           
104

 Em nova versão do software, seria interessante agregar um dicionário online, de modo que o 

esclarecimento de elementos textuais pudesse ser complementado pela equivalência linguística. 
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suas formas, ou seja, afirmativo, negativo, com ou sem pronomes e em todas as 

conjugações, inclusive as irregulares. Além disso, os aprendizes deveriam aprender a 

reconhecer outras formas de se construir esse AC prescindindo do uso do imperativo.  

 Tendo definido os objetivos, o próximo passo foi o de definir o público alvo para 

o qual a UA seria direcionada. Portanto, as atividades foram adequadas ao nível 

linguístico dos estudantes em cujo currículo conste a aprendizagem dos atos 

comunicativos e gramática estudada na UA. Como o nível linguístico pode variar de 

acordo com o currículo do curso, estimamos uma variação entre os níveis A2 e B1. 

 Quanto às técnicas didáticas, optamos por trabalhar 1) a compreensão do texto 

proposto focalizando os AC, 2) a análise linguística por meio dos AC, 3) a prática de 

estruturas gramaticais e 4) a produção linguística utilizando-se os AC propostos. 

 A primeira atividade, portanto, pede que os estudantes selecionem no texto 

alguns conselhos que o narrador dá ao leitor que deve começar a ler o romance Se una 

notte d’inverno un viaggiatore.  

 Além de poder copiar digitando o excerto do texto, é possível também selecioná-

lo, copiá-lo utilizando o botão do mouse ou comando e colá-lo da mesma maneira. 

 O enunciado dessa atividade é Trova nel testo i consigli proposti [Encontre no 

texto os conselhos propostos] e as questões são: a) Il consiglio che il narratore dà al 

lettore per potersi concentrare nella lettura [O conselho que o narrador dá ao leitor para 

poder se concentrar na leitura], b) Il consiglio che il narratore dà al lettore per non 

sentire il rumore alto della tv [O conselho que o narrador dá ao leitor para não ouvir o 

barulho alto da tv] e c) Il consiglio che il narratore dà al lettore che vuole tenere i piedi 

sollevati [O conselho que o narrador dá ao leitor que quer manter os pés erguidos]. 
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Figura 33- Tela com apresentação da atividade Trova nel testo i consigli proposti [Encontre no texto os conselhos 

propostos], em ambiente do aprendiz 

 

 A segunda atividade envolve as habilidades de compreensão textual, análise 

linguística com foco comunicativo e análise linguística com foco gramatical.   

 O enunciado da atividade é Vero o Falso? [Verdadeiro ou Falso?] e o aprendiz 

deverá responder às questões utilizando a barra de seleção posicionada abaixo de cada 

afirmação. 

 As primeiras assertivas exigem a compreensão textual. Para responder à primeira 

questão, o aprendiz poderá reler o texto, integral ou parcialmente, e responder se Tutti i 

consigli trovati nel testo sono inusitati, come quello di leggere sul dorso di un cavallo, 

per esempio [Todos os conselhos são inusitados, como o de ler sobre o dorso de um 

cavalo, por exemplo].  

Na segunda questão, ele deverá interpretar uma passagem específica do texto e 

dizer se Secondo il narratore, è impossibile trovare la posizione ideale per leggere, 

quindi si consiglia di prendere la posizione più comoda, non importa quanto strana 

possa essere! [Segundo o narrador, é impossível encontrar a posição ideal para ler, 

portanto, aconselha-se ficar na posição mais cômoda, não importa quão estranha possa 

ser!]. 

 A terceira frase exige o conhecimento formal da língua aplicado ao discurso. De 

fato, para responder se la maggioranza dei consigli è espressa nel modo imperativo [a 
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maioria dos conselhos é expressa no modo imperativo], o aprendiz deverá rever a 

conjugação dos verbos que enunciam o AC em questão. 

 

 

Figura 34- Tela de apresentação das três primeiras questões da atividade Vero o Falso [Verdadeiro ou Falso], em 

ambiente do aprendiz 

 

 As próximas questões referem-se ao uso do imperativo e às regras gramaticais 

do imperativo informal.  

A questão “d” requer o conhecimento da forma aplicada ao discurso, já que o 

aprendiz deverá decidir se a afirmação de que il narratore sceglie l’imperativo per 

mantenere una certa distanza dal lettore [o narrator escolhe o imperativo para manter 

uma certa distância do leitor] é verdadeira ou falsa. 

A letra “e” exige a identificação da pessoa do imperativo utilizado: L’imperativo 

usato è quello di 2ª persona singolare (TU), chiamato anche ‘imperativo diretto’ [O 

imperativo usado é o de 2ª pessoa singular (TU), chamado também ‘imperativo direto’]. 

A letra “f”  exige o conhecimento da conjugação verbal dos verbos no 

imperativo informal: All’imperativo diretto (TU), i verbi della prima coniugazione 

(ARE) finiscono in ‘A’ e quelli della seconda e terza coniugazioni (ERE e IRE) 

finiscono in ‘I’ [No imperativo direto (TU), os verbos da primeira conjugação (ARE) 

terminam em ‘A’ e os da segunda e terceira conjugações (ERE e IRE) terminam em ‘I’]. 
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Figura 35- Tela de apresentação das questões “d”, “e” e “f” da atividade Vero o Falso [Verdadeiro ou Falso], em 

ambiente do aprendiz 

 

 A letra “g” exige o conhecimento da posição pronominal dos verbos no 

imperativo informal: All’imperativo diretto (TU) i pronomi vengono dopo il verbo e 

senza lo spazio [No imperativo direto (TU), os pronomes são escritos após o verbo e 

sem o espaço]. 

 A letra “h” exige o conhecimento de uma peculiaridade do imperativo informal 

em italiano, que recai sobre o uso da forma negativa, quando os verbos devem ser 

expressos no infinitivo: Nelle frasi negative il verbo all’imperativo diretto (TU) deve 

venire alla forma infinita [Nas frases negativas o verbo no imperativo direto (TU) deve 

ser expresso na forma infinitiva]. 

 Finalmente, a última questão refere-se ao conhecimento do ato comunicativo 

“dar conselhos” para além do uso do imperativo: L’imperativo è l’unico modo esistente 

nella lingua italiana per consigliare qualcuno [O imperativo é o único modo existente 

na língua italiana para aconselhar alguém].  
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Figura 36- Tela de apresentação das três últimas questões da atividade Vero o Falso [Verdadeiro ou Falso], em 

ambiente do aprendiz 

 

 A terceira atividade envolve a habilidade linguística em nível discursivo e trata 

especificamente de referenciação pronominal. 

 Como na primeira atividade, o aprendiz poderá selecionar os elementos que se 

referem aos pronomes na frase, copiá-los com o botão do mouse ou comando e colá-los 

da mesma maneira, ou transcrevê-los. 

 O enunciado é Trova nelle frasi le espressioni che si riferiscono ai pronomi 

sottolineati [Encontre nas frases as expressões que se referem aos pronomes 

sublinhados] e as questões são a) Dillo subito agli altri: “No, non voglio vedere la 

televisione!” [Diga logo aos outros: “Não, não quero ver a televisão!”], b) Togliti le 

scarpe, prima, se vuoi tenere i piedi sollevati; se no, rimettitele [Antes, porém, tire os 

sapatos se quiser manter os pés erguidos; do contrário, calce-os novamente], e c) Regola 

la luce in modo che non ti stanchi la vista. Fallo adesso, perché appena sarai 

sprofondato nella lettura non ci sarà più verso di smuoverti [Regule a luz para que ela 

não lhe canse a vista. Faça isso agora, porque, logo que mergulhar na leitura, não haverá 

meio de mover-se]. 
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Figura 37- Tela de apresentação da atividade Trova nelle frasi le espressioni che si riferiscono ai pronome 

sottolineati [Encontre nas frases as expressões que se referem aos pronomes sublinhados], em ambiente do aprendiz 

 

 A quarta e penúltima atividade envolve a prática na estrutura do imperativo 

informal. O exemplo do que deve ser feito é constituído pelo AC “dar conselho” 

retirado do texto com expressão impessoal: è meglio chiudere la porta [é melhor fechar 

a porta], seguido de uma segunda frase, criada para esta atividade, no imperativo 

infomal: Quindi chiudila adesso [Então, feche-a agora]. O enunciado da atividade é 

Completa le frasi con i verbi all’imperativo diretto (TU) come nell’esempio: [...] 

Attenzione, per completare gli spazi usa il verbo evidenziato nel periodo, come il verbo 

‘chiudere’ dell’esempio [Complete as frases com os verbos no imperativo direto (TU) 

como no exemplo: (...) Atenção, para completar os espaços, use o verbo evidenciado no 

período, come il verbo ‘chiudere’ dell’esempio]. 

 No total, foram criadas sete frases similares a exemplo do enunciado, com nível 

de dificuldade adequado ao nível proposto, dispostas em ordem pré-estabelecida 

segundo as regularidades de conjugação verbal. 

 Assim, nas frases criadas, o primeiro verbo alzarsi [levantar-se] pertence à 

primeira conjugação e inclui o complicador reflexivo. O segundo, studiare [estudar], 

pertence à mesma conjugação, mas não inclui nenhum pronome. O terceiro, prendere 

[tomar], é de segunda conjução, assim como o quarto, leggere [ler]. Ambos requerem o 

uso do pronome direto lo [o]. O quinto e o sexto verbos, fare [fazer] e dire [dizer], 

possuem a forma do imperativo irregulares, além de exigirem o pronome direto 
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masculino plural e feminimo singular, respectivamente. O último verbo, preoccuparsi 

[preocupar-se], é reflexivo e está inscrito em uma frase negativa e, portanto, deve se 

manter no infinitivo. 

 As primeiras questões são a) Sei sempre in ritardo. Ti consiglio di alzarti più 

presto. __________ prima delle 8.00! [Você está sempre atrasado. Te aconselho 

levantar mais cedo. __________ antes das 8:00!], b) Per i prossimi esami ti conviene 

studiare di più. __________ anche nei fini settimana, ti prego. [Para os próximos 

exames é melhor você estudar mais. __________ também nos fins de semana, por 

favor.] e c) Hai sonno? Faresti bene a prendere un caffè. __________ possibilmente 

senza zucchero. [Está com sono? Seria melhor beber um café. __________ 

possivelmente sem açúcar]. 

 

 

Figura 38- Tela de apresentação das três primeiras questões da atividade 4, em ambiente do aprendiz 

 

 As três próximas questões são d) Non hai ancora letto il nuovo romanzo di Italo 

Calvino? Cosa aspetti? __________! [Você ainda não leu o novo romance do Italo 

Calvino? O que está esperando? __________!], e) Ma dai, non hai ancora fatto gli 

esercizi? __________ adesso con me! [Ah vai, ainda não fez os exercícios? 

__________ agora comigo!] e f) Ti consiglio di dire la verità.  __________ a tutti, mi 

raccomando [Te aconselho dizer a verdade. __________ a todos, por favor]. 
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Figura 39- Tela de apresentação das questões “d”, “e” e “f” da atividade 4, em ambiente do aprendiz 

 

 Finalmente, a útima questão é g) Perché ti preoccupi così? Dai, non 

__________ tanto! [Por que você se preocupa assim? Vamos, não __________ tanto!]. 

 

 

Figura 40- Tela de apresentação da última questão da atividade 4 em ambiente do aprendiz 

 

 A quinta e última atividade é de tipo cloze e envolve a habilidade de 

compreensão e produção escrita, ainda que limitada a uma única palavra. Sua 
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configuração textual teve de ser desmembrada em frases para que o layout do feedback 

F.A.R.E. se mantivesse igual ao das atividades anteriores.  

 O enunciado é Completa gli spazi liberamente. Attenzione, in ogni spazio devi 

inserire un’unica parola! [Complete os espaços livremente. Atenção, em cada espaço 

deve inserir uma única palavra!]. 

 As palavras suprimidas do texto foram o verbo no infinitivo leggere [ler], o 

substantivo plural consigli [conselhos], o verbo no imperativo informal prendi 

[encontre], a preposição com artigo dello [do] e o verbo no imperativo negativo 

informal dimenticare [esqueça].  

As primeiras três frases são a) Prendi molto traffico per andare al lavoro e 

quindi non hai la fortuna di poter __________ il giornale del mattino a casa, seduto a 

una tavola piena di cose gustose o semplicemente assaporando un buon caffè? [Você 

pega muito trânsito para ir ao trabalho e, portanto, não tem a sorte de poder __________ 

o jornal da manhã em casa, sentado em uma mesa repleta de coisas gostosas ou, 

simplesmente, saboreando um bom café?], b) Non fa niente. Segui questi __________ 

per informarti in modo piacevole sui fatti del giorno: [Não tem problema. Siga estes 

__________ para se informar de forma agradável sobre os fatos do dia:], c) Per prima 

cosa, __________ la posizione più comoda per te, anche se sei in macchina nel 

parcheggio dell’ufficio [Primeiro, __________ na posição mais cômoda para você, 

mesmo que você esteja no estacionamento do escritório].  

 

 

Figura 41- Tela de apresentação das três primeiras questões da atividade de cloze em ambiente do aprendiz 
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 As duas últimas frases são d) Ti piace cominciare dalla pagina __________ 

sport? Dalle cronache? Dunque con il giornale in mano e alla pagina giusta alza il 

testo a una altezza confortevole in modo da evitare un terribile torcicollo mattutino e 

accomodati bene, magari appoggiando le braccia alle laterali del petto [Você gosta de 

começar pelo caderno __________ esporte? Pelas crônicas? Então, com esse caderno na 

mão e na página certa, levante o texto a uma altura confortável, de forma a evitar um 

terrível torcicolo matinal e se acomode bem, talvez apoiando os braços às laterais do 

peito] e e) Quanto è bello aggiornarsi! Ma non __________ che fra poco cominci a 

lavorare [Como é belo atualizar-se! Mas não  __________ que daqui a pouco você 

começa a trabalhar]. 

 

 

Figura 42- Tela de apresentação das útimas questões da atividade de cloze em ambiente do aprendiz 

 

4.3 Os feedbacks propostos 

 

 Tendo elaborado as atividades que compõem a UA, restava-nos criar as 

mensagens relativas ao feedback F.A.R.E. de cada questão, a serem inseridas no 

programa no momento do cadastro das atividades. 

 A primeira atividade, de compreensão escrita, exige a seleção de três conselhos 

específicos em meio a mais de trinta dispostos ao longo do texto. Entretanto, o 

complicador da tarefa incide sobre a distinção entre os conselhos semanticamente afins, 



137 
 

os quais foram selecionados para compor a lista de respostas previstas. Portanto, o 

conteúdo informacional das mensagens dessa atividade recai exatamente sobre os traços 

semânticos particulares dos conselhos previstos como resposta dos aprendizes. 

 A listagem de previsões para a primeira questão, a) Il consiglio che il narratore 

dà al lettore per potersi concentrare nella lettura [O conselho que o narrador dá ao 

leitor para poder se concentrar na leitura], compreende seis respostas, para as quais 

foram elaboradas MFs específicas, como podemos observar na tabela abaixo: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

Raccogliti Bravo (a), hai scelto il 

consiglio giusto! 

Muito bem, você escolheu o 

conselho correto! 

Allontana da te ogni pensiero Bravo (a), hai scelto il 

consiglio giusto! 

Muito bem, você escolheu o 

conselho correto! 

Lascia che il mondo che ti 

circonda sfumi nell’indistinto 

Bravo (a), hai scelto il 

consiglio giusto! 

Muito bem, você escolheu o 

conselho correto! 

Rilassati Va bene, il rilassamento aiuta 

la concentrazione... Ma c’è un 

consiglio più specifico che 

rimette a questa idea. Perché 

non vai su “Analizzare” o 

“Risolvere”? 

Tudo bem, o relaxamento 

ajuda a concentração... Mas 

há um conselho mais 

específico que remete a essa 

ideia. Por que não vai em 

“Analisar” ou “Resolver”? 

Dillo subito agli altri: «No, 

non voglio vedere la 

televisione! 

Attenzione, questo consiglio 

corrisponde più all’idea di 

trovare silenzio che all’idea di 

arrivare alla concentrazione. 

Per scoprire il consiglio 

giusto, vai su “Analizzare” o 

su “Risolvere” per avere un 

esempio. 

Veja bem, esse conselho 

corresponde mais à ideia de 

se obter silêncio que à ideia 

de chegar à concentração. 

Para descobrir o conselho 

correto, vá em Analisar ou em 

Resolver para obter um 

exemplo. 

La porta è meglio chiuderla; 

di là c’è sempre la televisione 

accesa
105

 

Attenzione, questo consiglio 

corrisponde più all’idea di 

trovare silenzio che all’idea di 

arrivare alla concentrazione. 

Per scoprire il consiglio 

giusto, vai su “Analizzare” o 

su “Risolvere” per avere un 

esempio. 

Veja bem, esse conselho 

corresponde mais à ideia de 

se obter silêncio que à ideia 

de chegar à concentração. 

Para descobrir o conselho 

correto, vá em Analisar ou em 

Resolver para obter um 

exemplo. 

Nenhuma das anteriores Scusa, ma non è stato 

possibile verificare la tua 

risposta. Controlla eventuali 

errori di digitazione (ti 

consiglio copiare e incollare 

la frase del testo!) o vai su 

“Analizzare”. 

Desculpe, mas não foi 

possível verificar a sua 

resposta. Veja se a digitação 

está correta (aconselho copiar 

e colar o trecho!), ou vá em 

“Analisar”. 

Tabela 2 – Lista de previsões de respostas e MFs da questão “a”, atividade 1 

 

                                                           
105

 Devido a uma restrição técnica, cada resposta prevista tinha de ser constituída por uma única entrada. 

Portanto, há uma sétima previsão, a qual repete parte da resposta anterior: “La porta è meglio chiuderla.” 
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Nessa atividade, as mensagens de análise são comuns para todas as previsões de 

respostas incorretas, sendo, portanto, específicas da questão, tais como as mensagens 

MR e ME. Na tabela abaixo, seguem as mensagens que completam o feedback dessa 

questão: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Analisar 

I nostri pensieri e le nostre 

preoccupazioni possono 

impedire la concentrazione 

nella lettura. Quale consiglio 

corrisponde a questa idea? 

Os nossos pensamentos e as 

nossas preocupações podem 

impedir a concentração na 

leitura. Que conselho 

corresponde a essa ideia? 

Mensagem Resolver 
Ecco un consiglio simile: Non 

pensare a niente. 

Eis um conselho semelhante: 

não pense em nada. 

Mensagem Executar 

I nostri pensieri e le nostre 

preoccupazioni possono 

impedire la concentrazione 

nella lettura. Per questo 

motivo il narratore consiglia 

al lettore di raccogliersi 

(concentrarsi in senso 

figurativo), allontanare da sé 

ogni pensiero e lasciare che il 

mondo che lo circonda sfumi 

nell’indistinto. 

Os nossos pensamentos e 

nossas preocupações podem 

impedir a concentração na 

leitura. Por isso, o narrador 

aconselha o leitor recolher-se 

(concentrar-se em sentido 

figurado), afastar de si todo 

pensamento e deixar que o 

mundo que o circunda se 

esvaia no indistinto. 

Tabela 3- Conteúdos das MA, MR e ME da questão “a”, atividade 1 

 

As listagens de feedbacks relativas às demais questões da primeira atividade 

encontram-se no Anexo D, assim como as que sucedem a primeira questão das 

próximas atividades da UA. 

A segunda atividade pede que os aprendizes julguem verdadeiras ou falsas as 

asserções relativas à compreensão, interpretação e aspectos linguísticos formais do texto 

lido. Nesse caso, as previsões limitam-se em uma única resposta correta e outra 

incorreta. 

A primeira questão, a) Tutti i consigli trovati nel testo sono inusitati, come 

quello di leggere sul dorso di un cavallo, per esempio [Todos os conselhos encontrados 

no texto são inusitados, como o de ler no dorso de um cavalo, por exemplo], é composta 

pelas mensagens: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Focalizar (V) 

Questa affermazione non è 

vera... Controlla meglio il 

testo o vai su "Analizzare". 

Essa afirmação não é 

verdadeira... Verifique 

melhor o texto ou vá em 

“Analisar”. 
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Mensagem Focalizar (F) 
Questa affermazione è falsa. 

Molto bene! 

Essa afirmação é falsa. Muito 

bem! 

Mensagem Analisar 

L'affermazione dice che 

TUTTI i consigli sono 

inusitati. Però leggendo il 

testo troviamo consigli 

abbastanza ‘normali’ a chi 

deve iniziare una lettura... 

Prova a trovarli o vai su 

‘Risolvere’. 

A afirmação diz que TODOS 

os conselhos são inusitados. 

Mas, lendo o texto, 

encontramos conselhos 

bastante ‘normais’ para quem 

deve iniciar uma leitura... 

Tente encontrá-los ou vá em 

‘Resolver’. 

Mensagem Resolver 

Alcuni consigli normali sono 

‘Rilassati’, ‘Prendi la 

posizione più comoda’, 

‘Regola la luce’ ecc. 

Alguns conselhos normais 

são ‘Relaxe’, ‘Escolha a 

posição mais cômoda’, 

‘Regule a luz’ etc. 

Mensagem Executar 

Questa affermazione è falsa. 

NON TUTTI i consigli sono 

inusitati. Ci sono consigli 

abbastanza ‘normali’ come 

‘Rilassati’, ‘Prendi la 

posizione più comoda’, 

‘Regola la luce’ ecc. 

Essa afirmação é falsa. NEM 

TODOS os conselhos são 

inusitados. Há conselhos 

bastante ‘normais’ como 

‘Relaxe’, ‘Escolha a posição 

mais cômoda’, ‘Regule a luz’ 

etc. 
Tabela 4 – Mensagens relativas à questão “a”, atividade 2 

 

A terceira atividade propõe que os aprendizes encontrem os referentes dos 

pronomes sublinhados nas frases. Nesse caso, as previsões limitam-se aos elementos 

presentes na própria frase
106

. 

Assim como na primeira atividade, o feedback MF é o único específico do erro, 

enquanto os demais são específicos da questão. 

Para a primeira questão, a) Dillo subito agli altri: «No, non voglio vedere la 

televisione!» [Diga-o logo aos outros: «Não, não quero ver televisão!»] , temos as 

seguintes previsões de respostas e suas correspondentes MFs: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

no, non voglio vedere la 

televisione  

La tua risposta è giusta. 

Molto bene! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

subito; subito agli altri Non è questa l’espressione 

giusta. Il narratore chiede al 

lettore di dire subito, 

immediatamente, qualcosa a 

qualcuno. È questo qualcosa 

che devi cercare! 

Não é essa a expressão 

correta. O narrador pede ao 

leitor que diga logo, 

imediatamente, alguma coisa 

a alguém. É essa alguma 

coisa que você deve procurar! 

la televisione; televisione “televisione” è una parola 

femminile, e il pronome “lo” 

è maschile... Attenzione, il 

“televisão” é uma palavra 

feminina, e o pronome “lo” é 

masculino... Atenção, o 

                                                           
106

A título de descrição da atividade, separaremos as entradas originadas a partir de respostas parciais pelo 

sinal gráfico “;”, embora no programa tais respostas constituam entradas individuais devido a restrições 

técnicas. 
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pronome “lo” non si riferisce 

solo a una parola in questo 

constesto e invece sostituisce 

tutta una frase! Vai su 

“Analizzare” per prendere 

altre indicazioni. 

pronome “lo” não se refere 

somente a uma palavra nesse 

contexto, ao contrário, 

substitui toda uma frase! Vá 

em “Analisar” para obter 

outras indicações. 

no; non voglio; no, non 

voglio; vedere la televisione  

Attenzione: il pronome “lo” 

non sostituisce solo una parte 

della frase... Vai su 

“Analizzare” per 

approfondire la ricerca! 

Atenção: o pronome “lo” não 

substitui somente uma parte 

da frase... Vá em “Analisar” 

para aprofundar a pesquisa! 

Nenhuma das anteriores Attenzione, devi trovare 

l’espressione a cui si riferisce 

il pronome “lo” IN QUESTA 

FRASE. Controlla eventuali 

errori di digitazione e prova 

un’altra volta! 

Atenção, você deve encontrar 

a expressão à qual se refere o 

pronome “lo” nessa frase. 

Veja se não cometeu erros de 

digitação e tente outra vez! 

Tabela 5 – Lista de previsões de respostas e MFs da questão “a”, atividade 3 

 

As demais mensagens desta questão encontram-se transcritas na tabela abaixo: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Analisar 

Il pronome “lo” sostituisce il 

complemento del verbo 

“dire”. Il narratore consiglia 

al lettore di dire che cosa? In 

altre parole, il pronome “lo” 

sostituisce “questo”. 

O pronome “lo” substitui o 

complemento do verbo 

“dizer”. O narrador aconselha 

ao leitor dizer o quê? Em 

outras palavras, o pronome 

“lo” substitui “isto”. 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio: Dillo 

immediatamente agli altri: 

«Sto leggendo! Non voglio 

essere disturbato.» Il pronome 

‘lo’ si riferisce, in questo 

caso, a tutta la frase «Sto 

leggendo! Non voglio essere 

disturbato.», perché è questo 

che il narratore consiglia al 

lettore di dire 

immediatamente agli altri”. 

Eis um exemplo: Diga-o 

imediatamente aos outros: 

«Estou lendo! Não quero ser 

perturbado.». O pronome “lo” 

se refere, nesse caso, a toda a 

frase «Estou lendo! Não 

quero ser perturbado.», 

porque é isso que o narrador 

aconselha ao leitor dizer 

imediatamente aos outros. 

Mensagem Executar 

Il pronome “lo” è neutro e 

sostituisce tutta la frase «No, 

non voglio vedere la 

televisione!» o parte di 

questa, come «Non voglio 

vedere la televione.» In 

questo caso è un rafforzativo, 

cioè sta rafforzando la 

richiesta del lettore di non 

voler vedere la televisione. 

O pronome “lo” é neutro e 

substitui toda a frase «Não, 

não quero ver a televisão», ou 

parte dessa, como «Não quero 

ver a televisão». Nesse caso, 

trata-se de um reforçador, isto 

é, está reforçando o pedido do 

leitor de não querer ver a 

televisão. 

Tabela 6 - Conteúdos das MA, MR e ME da questão “a”, atividade 3 
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A quarta atividade consiste em completar as frases com verbos no imperativo de 

segunda pessoa singular. Todas as frases a serem completadas são seguidas de um 

conselho formado pelas expressões “ti consiglio”, “è meglio”, “faresti bene a”, etc, em 

que consta o verbo a ser tranformado na forma imperativa, de modo a complementar ou 

reforçar tal conselho.  

A primeira questão, a) Sei sempre in ritardo. È meglio che ti alzi prima. 

____________ alle 8.00!, [Você está sempre atrasado. É melhor que se levante antes. 

____________ às 8:00!], é composta pelas seguintes previsões de respostas e 

respectivas MFs: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

Alzati La tua risposta è giusta. 

Bravo (a)! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

Alza Nella tua risposta manca 

qualcosa. Sai cos’è? Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni o su “Risolvere” 

per avere un esempio. 

Na sua resposta falta algo. 

Sabe o que é? Vá em 

“Analisar” para obter outras 

indicações ou em “Resolver 

para obter um exemplo. 

Alzare Attenzione, non hai coniugato 

il verbo e non hai inserito il 

pronome. Vai su “Analizzare” 

per avere altre indicazioni o 

su “Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, você não conjugou 

o verbo e não inseriu o 

pronome. Vá em “Analisar” 

para obter outras indicações 

ou em “Resolver” para obter 

um exemplo. 

Alzarti Ops, non hai coniugato il 

verbo? Almeno hai inserito il 

pronome! Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni o su “Risolvere” 

per avere un esempio. 

Ops, você não conjugou o 

verbo? Pelo menos, inseriu o 

pronome! Vá em “Analisar” 

para obter outras indicações 

ou em “Resolver” para obter 

um exemplo. 

Ti alzare Attenzione, hai sbagliato la 

posizione del pronome e non 

hai coniugato il verbo! Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni o su “Risolvere” 

per avere un esempio. 

Atenção, você errou a posição 

do pronome e não conjugou o 

verbo! Vá em “Analisar” para 

obter outras indicações ou em 

“Resolver” para obter um 

exemplo. 

Alzi Ops, il verbo è all’indicativo 

e senza il pronome... Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni o su “Risolvere” 

per avere un esempio. 

Ops, o verbo está no 

indicativo e sem o pronome... 

Vá em “Analisar” para obter 

outras indicações ou em 

“Resolver” para obter um 

exemplo. 

Ti alza Attenzione alla posizione del 

pronome! Perché non vai su 

“Analizzare” o guarda un 

esempio in “Risolvere”? 

Atenção para a posição do 

pronome! Por que não vai em 

“Analisar” ou vê um exemplo 

em “Resolver”? 

Ti alzi Non hai coniugato il verbo 

all’imperativo. Hai usato 

Você não conjugou o verbo 

no imperativo. Usou o 
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l’indicativo! Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni o su “Risolvere” 

per avere un esempio. 

indicativo! Vá em “Analisar” 

para obter outras indicações 

ou em “Resolver” para obter 

um exemplo. 

Alzasi Attenzione, il pronome è 

sbagliato. Vai su 

“Analizzare” o su “Risolvere” 

per avere un esempio. 

Atenção, o pronome está 

errado. Vá em “Analisar” 

para obter outras indicações 

ou em “Resolver” para obter 

um exemplo. 

Alzarsi Attenzione, non hai coniugato 

il verbo e hai sbagliato il 

pronome. Vai su “Analizzare” 

per avere altre indicazioni o 

su “Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, você não conjugou 

o verbo e errou o pronome. 

Vá em “Analisar” para obter 

outras indicações ou em 

“Resolver” para obter um 

exemplo. 

Si alza Attenzione, hai sbagliato la 

persona e la posizione del 

pronome. Vai su “Analizzare” 

per avere altre indicazioni o 

su “Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, você errou a pessoa 

e a posição do pronome. Vá 

em “Analisar” para obter 

outras indicações ou em 

“Resolver” para obter um 

exemplo. 

Si alzi Attenzione, hai coniugato il 

verbo all’imperativo indiretto 

(Lei). Vai su “Analizzare” per 

avere altre indicazioni o su 

“Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, você conjugou o 

verbo no imperativo indireto 

(Lei). Vá em “Analisar” para 

obter outras indicações ou em 

“Resolver” para obter um 

exemplo. 

Nenhuma das anteriores Scusa, non è stato possibile 

identificare la tua risposta. 

Devi trasformare 

l’espressione evidenziata 

della frase in un consiglio 

all’imperativo diretto (tu). 

Controlla eventuali errori di 

digitazione o vai su 

“Analizzare”! 

Desculpe, não foi possível 

identificar a sua resposta. 

Você tem que transformar a 

expressão evidenciada da 

frase em um conselho no 

imperativo direto (tu). Veja se 

não há erros de digitação ou 

vá em “Analisar”! 

Tabela 7 – Lista de previsão de respostas e MFs da questão “a”, atividade 4 

 

Ao contrário do padrão adotado para as mensagens de análise nas atividades 

anteriores, as quais possuíam as mesmas informações para todas as questões, esta 

atividade prevê mensagens específicas de acordo com a aproximação da resposta 

correta. Portanto, para as respostas em que, por exemplo, o erro recai unicamente sobre 

o pronome, a mensagem de análise não reportará indicações sobre a forma verbal 

requerida. Consequentemente, as respostas foram separadas em grupos segundo a 

tipologia do erro, para as quais a mesma MA é emitida. 

As MAs propostas para esta questão são: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 
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Alza; Alzasi I verbi riflessivi 

all’imperativo diretto (tu) 

portano il pronome riflessivo, 

in questo caso TI, dopo la 

coniugazione del verbo. 

Os verbos reflexivos no 

imperativo direto (tu) trazem 

o pronome reflexivo, neste 

caso TI, depois da conjugação 

do verbo. 

Alzare; Alzarti; Alzi; Alzarsi; 

Si alza; Si alzi; Nenhuma das 

anteriores 

Il verbo “alzarsi” è riflessivo, 

e quindi all’imperativo di 2ª 

persona singolare (tu) ha la 

desinenza in A per i verbi in 

ARE (alzARE) e in seguito il 

pronome riflessivo di 2ª 

persona (ti). 

O verbo “alzarsi” é reflexivo, 

e portanto no imperativo de 2ª 

pessoa singular (tu) possui a 

desinência em A para os 

verbos em ARE (alzARE) e, 

em seguida, o pronome 

reflexivo de 2ª pessoa (ti). 

Ti alza Il pronome riflessivo TI 

all’imperativo diretto (tu) 

deve essere inserito dopo il 

verbo e senza lo spazio! 

O pronome reflexivo TI no 

imperativo direto (tu) deve 

ser inserido depois do verbo e 

sem o espaço! 

Ti alzi All’imperativo del “tu”, 

dobbiamo coniugare i verbi in 

ARE con la desinenza in -a. Il 

pronome viene dopo la 

desinenza e senza lo spazio. 

No imperativo do “tu”, temos 

que conjugar os verbos em 

ARE com a desinência em –a. 

O pronome vem depois da 

desidência e sem o espaço. 
Tabela 8 – Lista das MAs relativas à questão “a”, atividade 4 

 

As mensagens sempre ativas MR e ME encontram-se transcritas na seguinte 

tabela: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio: È meglio 

che ti svegli prima. Svegliati 

alle 6.00! 

Eis um exemplo: (...) 

Mensagem Executar 

La risposta è ‘alzati’, perché 

il verbo ‘alzarsi’ è riflessivo, 

e quindi all’imperativo di 2ª 

persona singolare (tu) ha la 

desinenza in -a per i verbi in 

ARE (alzARE) e in seguito il 

pronome riflessivo di 2ª 

persona singolare -ti. Per 

visualizzare meglio, osserva 

la desinenza e il pronome in 

lettere maiuscole: alz A TI. 

A resposta é “alzati”, porque 

o verbo “alzarsi” é reflexivo, 

e portanto no imperativo de 2ª 

pessoa singular (tu) possui a 

desidência em –a para os 

verbos em ARE (alzARE) e, 

em seguida, o pronome 

reflexivo de 2ª pessoa 

singular –ti. Para visualizar 

melhor, observe a desinência 

e o pronome em letras 

maiúsculas: alz A TI. 
Tabela 9 – MR e ME relativas à questão “a”, atividade 4 
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 A quinta e última atividade é um cloze, em que os aprendizes devem completar 

cinco frases com palavras apropriadas de qualquer categoria gramatical (verbos, 

substantivos, adjetivos, pronomes, preposições, advérbios, etc)
107

. 

A primeira frase, a) Prendi molto traffico per andare al lavoro e quindi non hai 

la fortuna di poter ______________ il giornale del mattino a casa, seduto a una tavola 

piena di cose gustose o semplicemente sul divano assaporando un buon caffè? [Você 

pega muito trânsito para ir ao trabalho e, portanto, não tem a sorte de poder 

_____________ o jornal da manhã em casa, sentado a uma mesa cheia de coisas 

gostosas ou, simplesmente, no sofá saboreando um bom café?], é composta pelas 

seguintes previsões de respostas e correspondentes MFs: 

 

Respostas Mensagem Focalizar Tradução em português 

Leggere Risposta esatta! Resposta exata! 

leggerlo Risposta corretta: il pronome 

“lo” dà enfasi alla frase! 

Resposta correta: o pronome 

“lo” dá ênfase à frase! 

Leggi Attenzione, hai coniugato il 

verbo in modo sbagliato. Vai 

su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você conjugou o 

verbo de forma incorreta. Vá 

em “Analisar” para obter 

mais indicações. 

Vedere Il verbo è correttamente 

all’infinito, ma c’è un verbo 

più appropriato a questo 

contesto. Vai su “Analizzare” 

per avere altre indicazioni. 

O verbo está conjugado 

corretamente no infinitivo, 

mas há outro verbo mais 

apropriado para este contexto. 

Vá em “Analisar” para mais 

indicações. 

prendere Ok, la tua frase non è 

sbagliata, ma per questo 

contesto c’è un altro verbo 

più appropriato... Prova 

ancora o vai su “Analizzare”. 

Ok, a sua frase não está 

errada, mas, para este 

contexto, há um verbo mais 

apropriado... Tente outra vez 

ou vá em “Analisar”. 

guardare Ok, il verbo è correttamente 

all’infinito. Ma in questo 

contesto il verbo più 

appropriato è un altro. Prova 

ancora o vai su “Analizzare”. 

Ok, o verbo está correto no 

infinitivo. Mas, neste 

contexto, o verbo mais 

apropriado é outro. Tente 

outra vez ou vá em 

“Analisar”. 

leggerti Risposta corretta! Resposta correta! 

Nenhuma das anteriores Scusa, ma non è stato 

possibilie verificare la tua 

risposta. Ti consiglio di 

andare su “Analizzare” per 

avere altre informazioni. 

Desculpe, mas não foi 

possível verificar a sua 

resposta. Te aconselho ir em 

“Analisar” para obter mais 

informações. 
Tabela 10 – Lista de previsão de respostas e MFs questão “a”, atividade 5 

 

                                                           
107

 Para a atividade de cloze, propusemos, inicialmente, um texto. Entretanto, para que pudéssemos exibir 

o feedback FARE para cada resposta, esse texto foi dividido em frases.   
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A tabela com as MAs apresenta-se da seguinte maneira: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 

Leggi In questa frase il verbo deve 

venire all’infinito perché 

accompagna il verbo modale 

“poter(e)”. 

Nesta frase o verbo deve vir 

no infinitivo porque 

acompanha o verbo modal 

“poter(e)”. 

vedere; guardare Che cosa facciamo con il 

giornale? Il verbo più 

appropriato è “le... 

O que fazemos com o jornal? 

O verbo mais apropriado é 

“le... 

Prendere Il questo contesto il verbo più 

appropriato esprime l’idea di 

fare qualcosa con il giornale 

dopo averlo preso... Ti aiuto: 

il verbo è “le... 

Neste contexto, o verbo mais 

apropriado expressa a idéia de 

fazer algo com o jornal 

depois de pegá-lo... Te ajudo: 

o verbo é “le... 

Nenhuma das anteriores Per completare questa frase 

devi inserire il verbo 

all’infinito perché lo spazio 

viene dopo il verbo modale 

“poter(e)”. Nel contesto, il 

verbo più appropriato è... 

Para completar esta frase, 

você deve inserir o verbo no 

infinitivo porque o espaço 

vem depois do verbo modal 

“poter(e)”. No contexto, o 

verbo mais apropriado é... 
Tabela 11 – Lista de MAs relativas à questão “a”, atividade 5 

 

As mensagens sempre ativas MR e ME encontram-se na seguinte tabela: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio: Abbiamo la 

fortuna di poter conoscere 

l’opera di Italo Calvino! 

Eis um exemplo: Temos sorte 

de poder conhecer a obra de 

Italo Calvino! 

Mensagem Executar 

Per completare questa frase la 

parola più appropriata è 

“leggere”. Il verbo deve 

venire all’infinito perché 

accompagna il verbo modale 

“poter(e)”. Nel contesto, 

l’espressione giusta è 

“leggere il giornale”! 

Para completar esta frase, a 

palavra mais apropriada é 

“leggere”. O verbo deve vir 

no infinitivo porque 

acompanha o verbo modal 

“poter(e)”. No contexto, a 

expressão correta é “leggere il 

giornale”! 
Tabela 12 – MR e ME relativas à questão “a”, atividade 5 
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5. OS TESTES COM O SOFTWARE F.A.R.E. 

 

Para testar as funcionalidades do programa, submetemos a UA apresentada neste 

trabalho a nove estudantes de graduação ou licenciatura em Letras, com habilitação em 

italiano, da Universidade de São Paulo. 

Os testes foram realizados com data e hora marcada nos meses de novembro e 

dezembro de 2013, em computadores individuais em uma sala do prédio de Letras. 

Os resultados dos testes serão apresentados em dois planos. O primeiro 

considera o desempenho dos aprendizes verificáveis a partir das anotações da 

professora-pesquisadora, presente na sala durante todo o teste, bem como dos registros 

dos percursos cognitivos que o próprio programa foi capaz de realizar. O segundo leva 

em conta as opiniões colhidas a partir de um questionário distribuído aos aprendizes 

após a conclusão da UA. 

 

5.1 O perfil dos aprendizes 

 

Inicialmente, havíamos pensado que os requisitos que atenderiam a exigências 

comunicativas para o trabalho com a UA proposta em modalidade online seriam 1) a 

aquisição do nível A1 de língua italiana
108

 e 2) o conhecimento mínimo do imperativo 

de segunda pessoa singular em italiano
109

.  

Portanto, dentro do currículo linguístico do curso de gradução em italiano da 

Universidade de São Paulo, estabelecemos como requisito mínimo a inscrição na 

disciplina Língua Italiana II
110

. 

Entretanto, antes de iniciarmos a seleção dos estudantes para os testes de 

novembro, eis que docentes e discentes da faculdade de Letras da USP aderem a uma 

greve que duraria até meados de outubro, afetando o programa do curso e impedindo, 

                                                           
108

 Embora o Quadro europeu comum de referência para as línguas: aprendizagem, ensino e avaliação 

(QECR) considere que textos literários são materiais adequados aos últimos níveis de aprendizagem, ou 

seja, C1 e C2 (cf. QECR, 2001 : 53), somos favoráveis à inclusão de textos autênticos literários nas aulas 

de língua estrangeira desde os primeiros níveis, sobretudo em se tratando dos materiais virtuais, aos quais 

a linguagem áudio-visual e as facilidades de acesso a glossário e dicionário podem servir de auxílio à sua 

compreensão.  
109

 O conhecimento mínimo da matéria respeita o princípio do input + 1, adotado na modalidade 

presencial, que é o nosso caso. 
110

 Em termos práticos, a determinação do requisito mínimo se justifica pela realização de uma UA afim, 

em modalidade presencial, junto aos estudantes da disciplina Língua Italiana II, em novembro de 2012 – 

exatamente um ano antes da realização dos testes em modalidade online. Naquela ocasião, utilizamos as 

horas de estágio supervisionado do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) para testar a 

compatibilidade linguística dos estudantes em relação à UA proposta. 
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assim, que os estudantes tivessem os primeiros contatos com o conteúdo gramatical a 

ser abordado nos testes. 

Diante desse cenário, as alternativas possíveis eram 1) adiar os testes para o 

semestre subsequente, 2) aceitar apenas estudantes inscritos nas disciplinas Língua IV e 

VI, além de recém-graduados, ou 3) ampliar os pré-requisitos e aceitar também 

estudantes de Língua II, embora eles não tivessem estudado o imperativo em sala de 

aula. 

A primeira alternativa teve que ser descartada de antemão por conhecidas 

questões de tempo que envolvem o estudo do doutorado. A segunda nos pareceu uma 

solução demasiada simplista, a qual poderia comprometer as respostas às nossas 

perguntas de pesquisa, caso os estudantes tivessem muita facilidade em realizar a UA. 

De modo que a terceira opção, embora temerária por escapar ao princípio do input + 1, 

foi acolhida com espírito desafiador e quase inovador, pois envolvia o uso do 

computador como recurso de autoaprendizagem de conteúdo novo em ensino 

presencial. 

Predispuseram-se a realizar os testes: seis estudantes da disciplina Língua 

Italiana II (doravante chamados A, B, C, D, E e F), uma estudante de Língua VI 

(estudante G) e duas que já haviam concluído o curso de graduação e cursavam 

Licenciatura (estudantes H e I). Cabe ressaltar que os estudantes foram escolhidos 

aleatoriamente, sem que quaisquer dados sobre seus perfis cognitivos e estilos de 

aprendizagem individuais influenciassem na seleção. 

 

5.2 As condições para a realização dos testes 

 

Os testes foram realizados nos dias 12 e 13 de novembro e 9 de dezembro de 

2013 em horários individuais e em duplas pré-agendados com os estudantes, como 

podemos observar na tabela abaixo: 

 

Dia Hora Estudantes 

12 10h A 

13 8h 

10h 

12h 

B 

C e G 

D 
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14h H e I 

14 8h E e F 

Tabela 13 – Data e hora da realização dos testes com o programa 

 

A cada um dos estudantes foi disposto um computador individual e um login de 

acesso anteriormente criado para a navegação no programa. O tempo máximo para a 

conclusão das tarefas era equivalente à duração de uma aula de graduação, ou seja, uma 

hora e quarenta minutos. 

Ao logar no sistema, os estudantes ouviram uma breve explicação sobre a 

proposta do software F.A.R.E., os modos de utilização das ferramentas disponíveis e a 

leitura do conteúdo didático da UA, já que o programa não contava com interface de 

som. 

A partir de então, os estudantes ficaram livres para reler o texto, acessar os links 

das figuras e realizar as atividades. A professora-pesquisadora esteve presente durante 

todo o teste para auxiliar os estudantes e/ou esclarecer dúvidas técnicas, didáticas e de 

vocabulário, já que o programa não contava com dicionário online. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.1 Do desempenho dos aprendizes 

 

O tempo médio para a realização da UA foi de menos de uma hora, como 

podemos verificar na tabela abaixo: 

 

Estudante Tempo de conclusão da UA 

A 1h9min 

B 41min 

C 50min  

D 52min 

E 50min 

F 36min 

G 44min 

H 50min 

I 44min 

Tabela 14 – Tempo médio que os aprendizes empregaram na realização da UA 

 

Conforme registro do programa, o tempo de realização de cada atividade do 

momento do pressionamento do primeiro ao último botão, por estudante, foi: 

 

Estudante Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 

A 12min 12min 07min 17min 11min 

B 02min 06min 02min 07min 07min 

C 07min 06min 04min 07min 13min 

D 10min
111

 07min 03min 07min 13min 

E 07min 04min 02min 10min 07min 

F 04min 03min 03min 03min 03min 

G 04min 09min 03min 05min 05min 

H 02min 07min 02min 05min 07min 

                                                           
111

 A estudante D hesitou muito antes de pressionar o botão MF na primeira questão da atividade 1, 

motivo pelo qual a tela do programa paralisou e ela teve que fazer o login novamente.  



150 
 

I 05min 05min 04min 04min 03min 

Tabela 15 – Tempo individual de realização de cada atividade do programa 

 

De acordo com as observações da professora, diversos estudantes tiveram 

dificuldades para entender o que, exatamente, pedia a primeira atividade. Foi o caso dos 

estudantes A, C, D e E. Alguns elaboraram textos subjetivos ou copiaram grandes 

trechos do texto, o que resultou em MF de resposta não prevista
112

. Ao entenderem que 

deveriam retirar o conselho do texto, passaram a procurá-lo com maior atenção e 

critério, recorrendo, inclusive, às figuras
113

. 

Como podemos ver no registro do programa, o estudante A acertou a primeira 

questão na terceira tentativa, após recorrer à dica da MR. 

 

 

Figura 43 – Registro do programa acerca do percurso da Atividade 1, questão “a”, realizado pelo estudante A 

 

Entretanto, notamos que o recurso aos botões F.A.R.E. não foi utilizado por 

todos os estudantes de igual maneira, ou seja, como auxílio para solucionar a questão. 

Em dois casos opostos, houve hesitação máxima, como forma de tentar encontrar a 

solução sem recorrer a qualquer ajuda (estudante C), e uso indiscriminado para 

                                                           
112

 O estudante A, por exemplo, inseriu uma resposta aberta completamente subjetiva na primeira questão: 

“Sì, il narratore parla d’lla lettura”, obtendo feedback de resposta não prevista. 
113

 Nessa atividade, também foram dectadas falhas de formato ocorridas quando a resposta não equivalia 

plenamente à resposta prevista registrada, devido à inserção de espaços, pontuação diferente ou 

pressionamento da tecla Enter. 
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exploração (estudante I). Tais relações se mantiveram durante todo o percurso desses 

estudantes.  

A atividade 2 foi emblemática para definir a relação que os estudantes 

estabeleceram, de maneira geral, com o software F.A.R.E.. Em se tratando de uma 

atividade da tipologia Verdadeiro ou Falso, em que o erro induz invariavelmente ao 

acerto, verificou-se que todos os estudantes evitavam pressionar o MF de maneira 

precipitada e, ao contrário, buscavam as informações contidas em MA e MR como 

forma de esclarecer dúvidas e diminuir incertezas antes selecionar a resposta definitiva.  

A estudante D, por exemplo, adotou a estratégia de acionar o MR em todas as 

questões que requeriam o conhecimento das regras do imperativo (da questão “d” à 

questão “i”).  

 

 

Figura 44 – Registro do programa acerca do percurso da Atividade 2, questões “f” e “g”, realizado pela estudante D 

 

Além disso, em vários momentos, a mesma estudante acionou o botão ME após 

ter recebido MF de acerto, possivelmente para concluir o entendimento da questão. Em 

um desses momentos, a professora observou que, enquanto lia para si a ME, a estudante 

fazia sinais de anuência com a cabeça. 

A atividade 3 não ofereceu problemas de compreensão do enunciado aos 

estudantes, provavelmente porque era muito simular à primeira atividade. Em linhas 

gerais, todos os participantes resolveram as três questões sem precisar recorrer às MAs e 
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MRs
114

. O único caso de erro registrado foi o da estudante B, que inseriu a resposta 

incorreta prevista “agli altri” na questão “a” e, ao focalizar o erro por meio da MF, 

procedeu à correção imediatamente, obtendo êxito. 

A atividade 4, ao contrário, exigiu muito esforço cognitivo dos estudantes, 

principalmente daqueles que não tinham tido aulas sobre o imperativo de 2ª pessoa 

singular.  

Segundo os registros da professora, para os aprendizes de Língua Italiana II, a 

leitura da MF de erro era insuficiente para levá-los a solucionar a questão, motivo pelo 

qual os botões MA e MR foram acionados em abundância. Para os aprendizes que já 

conheciam essa matéria, o conteúdo informacional da MF já era suficiente para que 

pudessem proceder à autocorreção.  

No primeiro caso, os estudantes demonstraram muito interesse em ler as 

mensagens adicionais, olhavam para a tela, refletiam e, em várias ocasiões, deixaram 

escapar frases de perplexidade e surpresa ao descobrirem pistas para solucionar a 

questão ou, finalmente, acertarem a resposta. Observamos que se comportavam como 

jogadores diante de um desafio, que ficavam ansiosos quando deviam acionar 

novamente o MF, e que não se rendiam antes de tentar todas as possibilidades. 

O estudante A, por exemplo, assumiu esse comportamento desde a questão “a”, 

em que notou, por meio da MF, primeiramente, que sua resposta divergia da resposta 

correta porque o verbo em questão era reflexivo. Então, disse para si mesmo em voz 

alta: “Ah, reflexivo...”. Em seguida, acionou o MA e pensou por algum tempo. Depois 

viu um exemplo em MR e fez sinal positivo com a cabeça. Ao inserir nova resposta e 

obter MF de resposta não prevista, viu novamente o exemplo e seguiu confrontando a 

forma de suas novas respostas com a forma do exemplo até obter êxito.  

Prosseguiu nas próximas questões da mesma maneira, ou seja, valendo-se das 

mensagens adicionais até acertar a resposta. Quando acertou a questão “e” logo na 

primeira tentativa, exclamou: “Caraca, é isso mesmo!”.  

Satisfeito com seu próprio desempenho, pensou muito antes de verificar a 

resposta na questão “f”, como se quisesse acertar de novo na primeira tentativa. Ao 

confirmá-la, exclamou para si mesmo: “Hum, peguei a manha...”. 

A análise posterior das entradas e do consequente acionamento dos botões 

F.A.R.E. registrados pelo programa atesta, da mesma forma, o esforço cognitivo dos 
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 Apesar disso, detectamos as mesmas falhas de formato encontradas na atividade 1 quando os 

estudantes pressionavam a tecla Enter após inserirem a resposta. 
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estudantes de LII e os resultados positivos alcançados. Nas tabelas abaixo, reportamos o 

percurso da atividade 4 de dois estudantes que, até então, não haviam estudado o modo 

imperativo na língua italiana. 

 

 Entradas da questão “a” Botões Acionados 

alzare Focalizar 

 Analisar 

 Resolver 

 Resolver 

alzi Focalizar 

 Resolver 

alzarti  

 Resolver 

alzati Focalizar 

Entradas da questão “b” Botões Acionados 

studi Focalizar 

 Resolver 

studi Focalizar 

 Analisar 

studia Focalizar 

Entradas da questão “c” Botões Acionados 

prendi Focalizar 

 Analisar 

prendilo Focalizar 

Entradas da questão “d” Botões Acionados 

leggelo Focalizar 

 Resolver 

leggilo Focalizar 

Entradas da questão “e” Botões Acionados 

Falli Focalizar 

Entradas da questão “f” Botões Acionados 

Dilla Focalizar 

Entradas da questão “g” Botões Acionados 

 Resolver 

preoccupiti Focalizar 

 Resolver 

preoccuparti Focalizar 
Tabela 16 - Percurso da atividade 4, realizado pelo estudante A 

 

Entradas da questão “a” Botões Acionados 

alzartilli Focalizar 

 Resolver 

alzatti Focalizar 

alzati Focalizar 

Entradas da questão “b” Botões Acionados 

studi Focalizar 
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 Analisar 

studiati Focalizar 

 Resolver 

studia Focalizar 

Entradas da questão “c” Botões Acionados 

prendi Focalizar 

prendi Focalizar 

prendi un caffè Focalizar 

 Analisar 

prendilo Focalizar 

Entradas da questão “d” Botões Acionados 

 Resolver 

leggilo Focalizar 

Entradas da questão “e” Botões Acionados 

 Resolver 

Fagli Focalizar 

Falli Focalizar 

Entradas da questão “f” Botões Acionados 

Dilla Focalizar 

Entradas da questão “g” Botões Acionados 

 Resolver 

preocuparti Focalizar 

 Analisar 

preoccuparti Focalizar 
Tabela 17 - Percurso da atividade 4, realizado pela estudante B 

 

 Inicialmente, o estudante A demonstra desconhecer a matéria ao entrar com um 

verbo no infinitivo. Naquele momento, vemos que os botões “Analisar” e “Resolver” 

não foram suficientes para diminuir suas incertezas, já que a entrada seguinte continha 

erro desinencial e pronominal. Ao focalizar seu erro e ler outra vez o exemplo, ele 

reformulou suas hipóteses e inseriu o pronome correto na nova entrada, mas deixou de 

flexionar o verbo. Podendo novamente contar com um feedback de focalização do erro, 

o estudante comparou mais uma vez sua entrada ao modelo fornecido em “Resolver” e, 

finalmente, acertou a questão. 

 O próximo verbo também lhe ofereceu problemas de conjugação, mas, dessa 

vez, observamos que ele usou a flexão em todas as suas tentativas. Além disso, 

percebemos que houve grande redução no número de entradas já a partir da segunda 

questão, o que talvez comprove uma maior influência dos feedbacks nas suas 

reformulações. 

 A estudante B, por sua vez, embora também tenha inserido um verbo no 

infinitivo na questão “a”, utilizou dois pronomes logo na primeira tentativa. Como seu 



155 
 

erro não pôde ser focalizado, ela acionou o botão “Resolver” e, a partir do exemplo 

obtido, retirou um dos pronomes de sua entrada inicial, mas duplicou a consoante do 

primeiro pronome, levando-a a um novo feedback de erro imprevisto. Ao retirar tal 

consoante, a estudante finalmente recebeu um feedback positivo.  

 Como no caso do primeiro estudante, percebemos que ela reformula suas 

hipóteses a partir das mensagens obtidas. Entretanto, em várias questões, adota a 

estratégia de se guiar inicialmente por um exemplo, como forma de evitar o erro. Na 

questão “f”, por exemplo, a estudante primeiro lê a mensagem que reproduz o exemplo 

do verbo a ser inserido, mas erra o pronome. Ao receber a focalização do seu erro, 

corrige-o prontamente e acerta a questão. 

O mesmo empenho dos estudantes foi verificado na atividade 5. Entretanto, 

percebemos que, em geral, eles não relacionavam as frases das questões, tratando-as 

como isoladas. Por esse motivo, enfrentaram dificuldades em encontrar palavras que 

preenchessem o seu significado
115

.  

Apesar de terem insistido bastante na maioria dos casos e terem recorrido às 

informações adicionais, o acionamento da ME foi inevitável para a maioria dos 

estudantes. O estudante A chegou à palavra correta em português na questão “e”, mas 

não a lembrava em italiano; a estudante B recorreu ao último botão nas questões “b” e 

“e”; a estudante D acionou o ME nas questões “b”, “c” e “d”; as estudantes E e F não 

conseguiram chegar sozinhas à resposta da questão “e”; e a estudante G procurou a 

resposta correta para a questão “b”. 

A estudante C foi mais persistente e conseguiu concluir a atividade 5 sem 

recorrer nenhuma vez ao ME. Assim como os demais, encontrou grande dificuldade em 

responder à questão “b” e, após ter lido o MA e o MR, deixou-a em branco e respondeu 

a questão “c”. A questão “d” também representou um grande desafio para ela, já que o 

seu erro reincidente não havia sido previsto. Nessa questão, a estudante leu por duas 

vezes o MA, leu o MR e, finalmente, passou para a próxima questão, deixando-a em 

branco. Ao acertar a última questão, voltou as questões “b” e “d”, releu as mensagens 

adicionais e fez várias outras tentativas.  
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 Nesses casos, a professora interveio e explicou que as frases formavam um único texto, e que estavam 

separadas em função da exibição dos botões F.A.R.E.. 
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Figura 45 – Registro do programa do percurso da Atividade 5, questão “b”, realizado pela estudante C 

 

Outros aspectos verificados durante os testes e que gostaríamos de evidenciar 

são a relação dos aprendizes com o material didático apresentado, a ordem de realização 

das atividades e as dúvidas de navegação e de vocabulário que surgiram durante o 

percurso da UA. 

Sobre o primeiro aspecto, notamos certa ansiedade dos estudantes em começar a 

fazer as atividades. Poucos tiveram curiosidade de reler o texto e acessar os links com as 

figuras. Faziam-no para responder às questões da primeira atividade. As estudantes 

recém-graduadas (H e I) demonstraram maior curiosidade em explorar, de maneira 

geral, o software. A estudante I acessou todos os links contendo as figuras relativas ao 

texto proposto. 

Todos os aprendizes concluíram o percurso obedecendo à ordem numérica 

estabelecida das atividades, exceto a estudante I, que inverteu a ordem das atividades 2 

e 3. 

Com relação às dúvidas de navegação no software, todos os estudantes pediram 

ajuda, ao término da primeira atividade, para voltar à tela inicial e começar outra 

atividade. As dúvidas de vocabulário limitaram-se a poucas palavras, como “indistinto” 

[indefinido], presente no texto, “senza” [sem] e “aggiornarsi” [atualizar-se], presentes 

nas atividades. Dois estudantes perguntaram expressamente como se dizia “esquecer” 

em italiano, pois tinham concluído que se tratava da palavra apropriada a ser inserida na 

última questão da atividade 5. 
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6.2 Do questionário 

 

A proposta do questionário era de coletar as opiniões dos estudantes acerca do 

software F.A.R.E., inclusive do ponto de vista comparativo, caso eles já tivessem 

testado outros programas de ensino linguístico, bem como suas opiniões sobre a UA 

proposta e, mais especificamente, sobre o conteúdo dos feedbacks apresentados. 

A primeira questão, de ordem geral e afetiva com relação ao programa, pedia 

que os estudantes dissessem se gostaram ou não gostaram de realizar as atividades do 

software e que justificassem suas respostas. Unanimemente, todos disseram que 

gostaram, e justificaram-no sob diferentes aspectos, como podemos observar na tabela 

abaixo: 

 

Estudante Questão 1: Você gostou de realizar as atividades do software F.A.R.E.? 

Justifique sua resposta. 

A Sim, pois é um programa que não só testa, mas também ensina italiano. 

B Sim, pois é claro e as dicas são justas ao que pode causar dúvidas. 

C 

Sim. É muito interessante ter o feedback imediato; a função do botão “analisar” é 

muito útil, uma vez que não me deu a resposta, mas fez com que eu pensasse um 

pouco mais p/ responder. 

D Sim. Para alguém no meu nível de conhecimento, foi desafiador na medida certa. 

E 
Gostei muito, além de pontos gramaticais pude ver também como está a 

interpretação de textos. 

F 
Sim, apesar de ainda não ter visto o conteúdo “Imperativo”, consegui através do 

software assimilar com facilidade. 

G 
Sim, achei o software interessante e interativo principalmente na parte do 

feedback e no auxílio de exemplos e suportes na hora de resolver as questões. 

H 

Sim. O programa é fácil de usar e realmente auxilia os alunos na resolução dos 

exercícios. As explicações são claras e os exemplos também ajudam na resolução 

das atividades. 

I Sim, é uma maneira diferente e interessante de exercitar a língua. 
Tabela 18 – Respostas dos estudantes à questão 1 do questionário 

 

A segunda questão serviu para levantar os pontos críticos na realização das 

tarefas. A maioria dos estudantes, de modo geral, ressaltaram aspectos técnicos e 

didáticos já apontados nos resultados dos testes, como podemos ver na tabela a seguir. 

 

Estudante Questão 2: Você teve dificuldade na realização das atividades? Quais? 

A 
Alguns detalhes técnicos do programa; reconhecimento de palavras e de algumas 

frases. 

B Sim, nas em que eu tinha que adivinhar as palavras. 

C Acredito que não. 

D 
Sim, na primeira atividade não percebi claramente a restrição a uma só frase, mas 

depois de observar o padrão do teste, não tive grandes problemas. 
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E 
Em algumas atividades senti dificuldade por não ter vocabulário, como a 

atividade que temos que completar com apenas uma palavra. 

F Sim, conjugações verbais, plural e singular, e pronomes adequados. 

G Não, apenas no início na compreensão de como o software aceitava as respostas. 

H 
Sim, na atividade 4, em que deveria completar o texto com a palavra 

adequada.
116

 

I 
Sim. Em alguns momentos não sabia se poderia copiar sinais como aspas ou 

ponto-e-vírgula. Não ficou claro, no programa. 
Tabela 19 – Respostas dos estudantes à questão 2 do questionário 

   

As questões 3 e 4 referiam-se, respectivamente, às experiências dos aprendizes 

com outros programas de ensino linguístico e às diferenças entre tais experiências e a 

estabelecida com o software F.A.R.E., como podemos observar nas duas tabelas abaixo. 

 

Estudante Questão 3: Você já havia realizado atividades de língua italiana pelo 

computador? Quais? 

A Sim, algumas atividades de gramática. 

B 
Sim, as que a prof. x passou em aula de alguns sites que conferiam a resposta 

(exercícios dirigidos). 

C 
Sim. Atividades de gramática, em que era preciso completar uma frase (e o 

programa indicava se estava certo ou errado). 

D 

Sim. Quando tenho problemas em compreender algum conceito em italiano, 

tenho o hábito de procurar na internet exercícios interativos que me permitam 

treinar. 

E Somente indicadas pela professora, mas somente exercícios de gramática. 

F Não. 

G Sim, em sites como o livemocha. 

H 

Participei do monitoria em língua italiana I, no semestre passado e realizei uma 

atividade pelo computador com os alunos. Nós deveríamos entrar no site para 

responder questões sobre cultura. 

I Sim, em páginas de internet, geralmente de gramática. 
Tabela 20 – Respostas dos estudantes à questão 3 do questionário 

 

Estudante Questão 4: Você notou diferenças entre a realização de atividades em outros 

ambientes virtuais de aprendizagem e as do software F.A.R.E.? Quais? 

A Sim, o F.A.R.E. orienta ao invés de dar a resposta pronta. 

B 
Sim, as dicas do F.A.R.E. são mais claras e apropriadas às dúvidas que talvez 

surjam. 

C 
Um pouco. As mensagens (dos botões focalizar, analisar, resolver e executar) 

tornam as atividades mais interativas do que outras que já fiz. 

D 
Sim, as opções Analisar e Resolver proporcionam mais oportunidades para que 

eu chegue à resposta certa sem precisar recorrer à solução (no caso, “Executar”). 

E 
Sim, principalmente com relação ao conteúdo trabalhado e os exemplos são bem 

claros para resolver. 

F As sessões de correção, que não existem em outros softwares. 

G 
Sim, quanto ao feedback e na focalização do erro. O F.A.R.E. é muito mais 

preciso no fornecimento de informações e de informar os erros. Acredito que 
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 Na verdade, a estudante se referia à atividade 5. 
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ajuda muito no processo de aprendizagem. 

H 

A diferença principal entre as atividades do software F.A.R.E. e de outros 

ambientes virtuais de aprendizagem é a objetividade da resposta. No F.A.R.E. a 

resposta é fechada e há uma explicação clara sobre o argumento gramatical, que 

está necessariamente certo ou errado. 

I 

Sim. Neste software percebi que as atividades procuram aprofundar o 

conhecimento da língua, fazendo pensar no texto, de modo “leve” e tranquilo. Os 

exemplos da função “Resolver” não davam respostas diretas, mas faziam refletir 

sobre a questão, ajudando a direcionar o “apprendente” para a resposta correta, 

recorrendo não só ao texto, mas também a outros conhecimentos sobre a língua 

que o estudante possa ter. Além disso, as figuras presentes no texto pareceram 

bastante claras, e achei muito interessante o fato de algumas apresentarem a 

sequência de “seduto, sdraiato...” etc. 
Tabela 21 – Respostas dos estudantes à questão 4 do questionário 

  

Para concluir o questionário, os aprendizes completaram uma tabela com valores 

de 0 a 5 relacionados a quesitos sobre os conteúdos apresentados nas atividades em 

relação ao seu próprio nível linguístico, a clareza e a utilidade dos conteúdos das 

mensagens de feedback e também sobre a importância das atividades para o estudo do 

texto proposto e da gramática da língua italiana.  As respostas podem ser lidas na tabela 

abaixo: 

 

Estudante 

Os 

conteúdos 

das 

atividades 

são 

adequados 

para o seu 

nível de 

italiano 

Os 

conteúdos 

das 

mensagens 

Focalizar, 

Analisar, 

Resolver e 

Executar são 

claros 

As 

mensagens 

F.A.R.E. te 

ajudaram a 

encontrar a 

solução das 

atividades 

As 

atividades 

foram úteis 

para estudar 

o texto 

proposto 

As 

atividades 

foram úteis 

para estudar 

a gramática 

da língua 

A 4 4 5 5 5 

B 5 5 4 5 5 

C 3 4 5 5 5 

D 5 4 4 4 5 

E 3 5 4 4 4 

F 3 5 5 5 5 

G 5 5 5 5 5 

H 5 5 5 5 5 

I 5 5 5 5 5 
Tabela 22 – Avaliação de itens preenchido pelos estudantes como conclusão do questionário 

 

A interpretação desses dados nos permite afirmar que, dentre os estudantes de 

nível linguístico acima do intermediário, ou B1 (estudantes G, H e I), as atividades e as 

mensagens de feedback da UA proposta atingiram o grau máximo de aceitação.  
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Por outro lado, a maioria dos estudantes de nível inferior (estudantes A, B, C, D, 

E e F) encontrou certa dificuldade em concluir a UA (notem-se as notas 3 no primeiro 

quesito). É provável que a tenham concluído devido às mensagens F.A.R.E., 

extremamente clara e útil para metade deles (notem-se as notas 5 nos segundo e terceiro 

quesitos).   

Ao final, os estudantes foram convidados a dar sugestões para uma eventual 

nova versão do software. A estudante B, única a manifestar-se, sugeriu que, na 

apresentação do conteúdo, as letras referentes aos links estejam em cor diferente, para 

que não haja impressão de erro de formatação.  
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CONCLUSÃO 

 

 A etapa experimental deste estudo nos possibilita responder às duas primeiras 

questões de pesquisa sobre a influência dos feedbacks F.A.R.E. no curso da realização 

das atividades e nos resultados alcançados pelos aprendizes.  

 Nossa primeira hipótese era a de que as mensagens disponibilizadas 

interferissem positivamente no percurso cognitivo dos aprendizes, o que poderia ser 

verificado pela adoção de estratégias cognitivas em lugar da “tentativa e erro”.  

 Em linhas gerais, o simples fato de os aprendizes acionarem os botões 

“Analisar” e “Resolver” já indica a adoção de uma estratégia analítica, porquanto o 

conteúdo dessas mensagens, sendo levado em consideração, converte-se em pistas,  

indícios e elementos cognitivos para a (re)formulação não aleatória da entrada. Além 

disso, comparando os conteúdos exibidos nas mensagens lidas e as entradas 

subsequentes dos aprendizes, constatamos uma influência direta na maioria dos casos, 

muitos dos quais citados no capítulo anterior, durante exposição dos resultados dos 

testes. 

 Embora as mensagens F.A.R.E. possam determinar a escolha da nova entrada, 

não se pode afirmar que o número de tentativas feitas até se chegar a solução da questão 

é reduzido em relação às mesmas atividades desprovidas dos feedbacks. Em 

contrapartida, sabemos que a influência dessas mensagens conduz ao acerto na maior 

parte das questões, exceto nos casos de incompreensão da atividade (ex. questão 2, 

atividade 5), em que se verificou o acionamento do botão “Executar” por vários 

estudantes. 

 Assim, é justo afirmar que os feedbacks F.A.R.E. auxiliam na realização bem-

sucedida das atividades propostas, inclusive nos casos em que o esforço está além do 

nível do desenvolvimento real do aprendiz ou quando o input não lhe é totalmente 

compreensível. 

 Cabe ainda considerar que as duas primeiras questões de pesquisa feitas na 

introdução deste trabalho, ou seja, 1) Os feedbacks F.A.R.E. interferirão no percurso 

cognitivo dos aprendizes? e 2) Os feedbacks F.A.R.E. auxiliarão na realização bem-

sucedida das atividades propostas?, são complementares e podem ser sintetizadas na 

questão “As mensagens F.A.R.E. te ajudaram a encontrar a solução das atividades”, 

apresentada aos próprios estudantes no questionário para que lhe atribuíssem uma 

pontuação de 0 a 5. Do total de nove estudantes, cinco deram a pontuação máxima, e 
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quatro deram nota 4, estando estes inscritos no curso Língua Italiana II, justamente os 

quais se encontram na situação descrita no parágrafo acima.  

 A terceira e última questão, 3) Uma interface gráfica projetada ad hoc para 

“tratar” o erro do aprendiz poderá auxiliar no processo metacognitivo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira?, refere-se ao valor formativo desse tipo de 

aprendizagem, em âmbito acadêmico. 

 Ao se conceber o erro e, consequentemente, a correção indireta encontrada na 

mensagem de focalização do erro, como um elemento cognitivo importante para a 

formulação de nova hipótese linguística, adentra-se no terreno da metacognição pelo 

viés da competência de se analisar e corrigir os próprios erros. Trata-se de um processo 

que visa a dotar o aprendiz de uma competência reflexiva e de um controle sobre a sua 

aprendizagem cada vez maior, convertendo a produção de erros em oportunidades de 

reflexão linguística sobre os próprios processos cognitivos aplicados na resolução de 

problemas. 

 Obviamente, a breve incursão no software F.A.R.E. e a falta de 

acompanhamento dos aprendizes após os testes não nos permite responder a esta 

questão peremptoriamente.   

 Imaginamos, contudo, que a adoção de uma metodologia baseada na 

aprendizagem guiada, na análise e no tratamento do erro discente, possa promover a 

competência metacognitiva. 

  O discurso dos estudantes presente no questionário indica sua adesão a essa 

linha metodológica, como podemos observar nas seguintes passagens: “[...] a função do 

botão ‘analisar’ é muito útil, uma vez que não me deu a resposta, mas fez com que eu 

pensasse um pouco mais p/ responder”, “[...] as opções Analisar e Resolver 

proporcionam mais oportunidades para que eu chegue à resposta certa sem precisar 

recorrer à solução”, “o F.A.R.E. é muito mais preciso no fornecimento de informações e 

de informar os erros. Acredito que ajuda muito no processo de aprendizagem” e “os 

exemplos da função ‘Resolver’ não davam respostas diretas, mas faziam refletir sobre a 

questão.” 

 Além da eficácia promissora do software F.A.R.E. em modalidade tutor para 

estudantes de língua estrangeira em contexto acadêmico, idealiza-se a sua aplicação em 

modalidade tutee para os futuros professores de língua. Desse modo, os aprendizes se 

revestiriam do papel do professor-elaborador dos feedbacks das atividades para, em 

sentido amplo, “aprender a ensinar o objeto”. Sob tal perspectiva, o trabalho de 
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desenvolvimento da competência metacognitiva por meio da análise e tratamento de 

erros estaria, em tese, garantido. 

 E se quisermos dar ensejo a outras possíveis contribuições do software F.A.R.E. 

no ensino linguístico, podemos vislumbrar a sua aplicação também em modalidade tool 

para os professores. De fato, o tutorial se converte em ferramenta para a Análise de 

Erros ao disponibilizar o registro de todas as entradas dos aprendizes, além do percurso 

realizado até a solução de cada questão. 

 

Os erros fornecem, de fato, o indício mais confiável sobre o processo de 

aprendizagem do aprendiz e permitem entender quais hipóteses ele faz sobre 

a língua que está aprendendo e a quais estratégias recorre para preencher as 

lacunas no conhecimento da língua de entrada. (CATTANA e NESCI, 2004, 

p. 35)
117

 

  

De acordo com o recorte instituído na introdução deste trabalho, escolhemos 

potencializar nossa ação didática nos feedbacks automáticos das atividades linguísticas 

dos programas tutoriais para o ensino de língua estrangeira em contexto acadêmico. 

Desde o início, concluímos que a interatividade é o aspecto constitutivo do bom tutorial 

que deveria constar também no momento de correção das atividades. 

 Ao longo da pesquisa, vimos que o fator da interatividade no momento de 

correção estava presente também no discurso de vários estudiosos, os quais almejavam 

um feedback variado, reflexivo, individualizado, construtivo e, portanto, formativo. 

Algumas passagens deste estudo que merecem ser revisitadas são: “[...] o valor 

informativo de qualquer parcela de K R dependerá de quantos tipos diferentes de K R 

podem ter sido enviados como resultado de uma resposta” (ANNETT, 1969), “é 

exatamente sobre o método de correção que se deve focar a atenção para avaliar esses 

produtos [materiais digitais]: os mais válidos são os que levam o estudante a refletir 

sobre a língua” (BALBONI, 2002), “[o feedback é um recurso] imprescindível para o 

aluno quando o objetivo não é apenas a aferição do que ele já sabe, mas a aprendizagem 

de um determinado conteúdo” (LEFFA, 2006), “o feedback deveria fornecer não apenas 

a conscientização quanto ao local do erro, como também a forma de melhorar o 

desempenho do aprendiz” (GIMENO-SANS, 2012) e “um feedback bem planejado e 

pedagogicamente sólido pode ser o recurso que permite a aprendizagem centrada no 

aprendiz e individualizada” (BÄBLER, 2006). 
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 “Gli errori forniscono infatti l’indizio più affidabile sul processo di apprendimento dell’allievo e 

permettono di capire quali ipotesi egli fa sulla lingua che sta imparando e a quali strategie ricorre per 

colmare le lacune nella conoscenza della lingua d’arrivo.” 
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Ao final dos testes, podemos afirmar que a interação estabelecida entre os 

aprendizes e os feedbacks específicos do erro e da questão foi suficiente para que o 

software fosse percebido como ‘interativo’. Depreendemo-lo pelo uso expresso do 

termo em “achei o software interessante e interativo principalmente na parte do 

feedback e no auxílio de exemplos e suportes na hora de resolver as questões”, além de 

passagens circunstanciais exaltando a clareza das mensagens, a possibilidade de se 

chegar à solução por meio delas e, sobretudo, a percepção do software como um 

instrumento que “não só testa, mas também ensina italiano.” 

De acordo com Belisário (2003), uma interface interativa exige a adequação do 

programa nos princípios de estrutura, navegabilidade e comunicabilidade. Podemos 

identificar, a priori, tais princípios nos feedbacks F.A.R.E. na medida em que 1) a 

estrutura sequencial dos botões sugerem um percurso cognitivo para o aprendiz na 

resolução das questões, 2) a navegabilidade torna esse percurso individual e autônomo e 

3) a comunicabilidade em discurso didático auxilia na realização bem-sucedida das 

atividades.  

 Certamente, a interatividade proposta até aqui atende mais a uma metodologia 

didática que à inovação tecnológica propriamente dita. Trata-se da interatividade que 

simula a interação entre um professor e um aprendiz em uma aula particular, com a 

ressalva de que, aqui, o professor se limita a corrigir indiretamente o erro do aprendiz 

(MF), apresenta uma síntese analítica da questão (MA), fornece exemplos (MR) ou 

procede à correção direta (ME), e o aprendiz, por sua vez, escolhe se e quando obter tais 

informações. 

 Entretanto, sabemos que é preciso dotar o software F.A.R.E. de uma 

interatividade didático-tecnológica muito mais complexa para que ele se preste à prática 

comunicativa essencial na aprendizagem LE. 

 Alguns itens, fundamentais para esse fim, que não puderam ser contemplados 

neste programa piloto são: 

 interface de som e vídeo para o acoplamento de materiais web-based e 

para a criação de links de leitura do texto escrito; 

 canais de comunicação que permitam a elaboração de atividades de 

produção oral; 

 inserção de um dicionário online; 

 design gráfico; 

 estruturação rizomática das telas do programa; 
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 tecnologia para otimização dos recursos empreendidos. 

Se, por um lado, a criação do software F.A.R.E. atende apenas em parte às reais 

necessidades de um aprendiz de língua estrangeira, por outro convém salientar que tal 

parcela tem seu valor educacional assegurado pelo esforço imprescindível do professor. 

Mais do que isso, os feedbacks F.A.R.E. podem ser criados apenas por um 

professor de línguas que esteja alinhado com a prática de correção baseada na análise e 

no tratamento do erro discente.  

Trata-se de um trabalho extremamente árduo, o qual requer tempo, estudo, 

experiência e muita dedicação. Para uma única questão, o número de feedbacks pode 

superar o extraordinário total de cinquenta mensagens, como em algumas questões da 

atividade 4. 

Além disso, o trabalho do professor nunca termina no exato momento em que a 

atividade foi cadastrada, haja vista a possibilidade / necessidade de se ajustar e ampliar 

o número de feedbacks a partir da utilização do programa e consequente formação de 

banco de dados de respostas não previstas. 

O resultado de tanto empenho é, como se viu, proporcional à atenção dos 

estudantes diante das mensagens, ao desafio que se impõem durante a busca da resposta 

correta e à adoção de estratégias analíticas que impeçam o desejo de arriscar uma 

resposta vã.  

Esperamos lograr, a médio e longo prazo, de uma versão mais rica do software 

F.A.R.E., com integração das novas tecnologias e reparos de ordem técnica e 

pedagógica, a fim de continuarmos nossas pesquisas sobre o ensino-aprendizagem 

linguística mediado pelo computador.  
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ANEXOS 

 

 

A – Tradução em português do conteúdo didático da UA  

 

Você vai começar a ler o novo romance de Italo Calvino [B], Se um viajante 

numa noite de inverno [A]
118

. Relaxe [C]. Concentre-se [D]. Afaste todos os outros 

pensamentos [E]. Deixe que o mundo a sua volta se dissolva no indefinido [F]. É 

melhor fechar a porta; do outro lado há sempre um televisor ligado [G]. Diga logo aos 

outros: "Não, não quero ver televisão!" [H]. Se não ouvirem, levante a voz: "Estou 

lendo! Não quero ser perturbado!". Com todo aquele barulho, talvez ainda não o tenham 

ouvido; fale mais alto, grite: "Estou começando a ler o novo romance de Italo Calvino!" 

[I]. Se preferir, não diga nada; tomara que o deixem em paz. 

Escolha a posição mais cômoda: sentado, estendido, encolhido, deitado [J]. 

Deitado de costas, de lado, de bruços [L]. Numa poltrona, num sofá, numa cadeira de 

balanço, numa espreguiçadeira, num pufe [M]. Numa rede, se tiver uma [N]. Na cama, 

naturalmente, ou até debaixo das cobertas [O]. Pode também ficar de cabeça para baixo, 

em posição de ioga. Com o livro virado, é claro [P]. 

Com certeza, não é fácil encontrar a posição ideal para ler. Outrora, lia-se em pé, 

diante de um atril [Q]. Era hábito permanecer em pé, parado. Descansava-se assim, 

quando se estava exausto de andar a cavalo. Ninguém jamais pensou em ler a cavalo; 

agora, contudo, a idéia de ler na sela, com o livro apoiado na crina do animal, talvez 

preso às orelhas dele por um arreio especial, parece atraente a você [R]. Com os pés nos 

estribos, deve-se ficar bastante confortável para ler [S]; manter os pés levantados é 

condição fundamental para desfrutar a leitura [T]. 

Pois bem, o que está esperando? Estique as pernas, acomode os pés numa 

almofada, ou talvez duas, nos braços do sofá, no encosto da poltrona, na mesinha de 

chá, na escrivaninha, no piano, num globo terrestre [U]. Antes, porém, tire os sapatos se 

quiser manter os pés erguidos [V]; do contrário, calce-os novamente [X]. Mas não fique 

em suspenso, com os sapatos numa das mãos e o livro na outra [Z]. 

Regule a luz para que ela não lhe canse a vista [AA]. Faça isso agora, porque, 

logo que mergulhar na leitura, não haverá meio de mover-se [AB]. Tome cuidado para 

que a página não fique na sombra – um amontoado de letras pretas sobre um fundo 

cinzento, uniformes como um bando de ratos – [AC]; mas esteja atento para não receber 

uma luz demasiado forte que, ao refletir-se no branco impiedoso de papel, corroa a 

negrura dos caracteres como a luz do meio-dia mediterrâneo [AD]. Procure providenciar 

tudo aquilo que possa vir a interromper a leitura. Se você fuma, deixe os cigarros e o 

cinzeiro ao alcance da mão [AE]. O que falta ainda? Precisa fazer xixi [AF]? Bom, isso 

é com você. 

 

B – Lista dos links textuais [A] e [B], e correspondente tradução em português, do 

conteúdo didático da UA 

 

Link Texto em italiano Tradução em português 

                                                           
118

 Na tradução, a ordem dos elementos correspondentes aos links [A] e [B] foi invertida. 
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[A] 

Se una notte d'inverno un viaggiatore è 

un «romanzo della teoria del romanzo». 

Il Lettore, che tradizionalmente ama le 

storie complete, e che solitamente 

occupa la posizione terminale nella 

catena comunicativa, si trova a 

immediato contatto con un anonimo ed 

impersonale Narratore, che lo chiama a 

farsi protagonista di una avventurosa 

lettura continuamente interrotta. 

Il testo proposto in questa lezione è 

infatti l’inizio del primo capitolo, in cui 

il Narratore dà consigli al Lettore che sta 

per cominciare a leggere questo originale 

e delizioso romanzo. 

 

Buona lettura! 

 

Se um viajante numa  noite de inverno é 

um «romance da teoria do romance». O 

Leitor, que tradicionalmente ama as 

histórias completas, e que normalmente 

ocupa a posição final da cadeia 

comunicativa, encontra-se em contato 

imediato com um anônimo e impessoal 

Narrador, que o chama a se fazer 

protagonista de uma aventurosa leitura 

continuamente interrompida. O texto 

proposto nesta aula é, de fato, o início do 

primeiro capítulo, em que o Narrador dá 

conselhos ao Leitor que está para começar 

a ler este original e delicioso romance. 

 

Boa leitura! 

[B] 

La vita di Italo Calvino è quella di un 

uomo che «con la sua immaginazione e 

il suo lavoro» ha voluto contribuire 

«alla autocostruzione continua 

dell'universo». 

 

Italo Calvino nasce, il 15 ottobre 1923, a 

Santiago de Las Vegas, un villaggio 

vicino all'Avana (Cuba), dove il padre 

dirige una stazione sperimentale di 

agricoltura e una scuola d'agraria. Dal 

padre agronomo e dalla madre botanica 

riceve un'educazione rigorosamente 

laica. Infatti, vive «fino a vent'anni in un 

giardino pieno di piante rare ed 

esotiche». Ma dopo che finisce il liceo 

non vuole seguire gli studi di Agraria e 

si dedica alla letteratura. In politica, si 

aggrega ai partigiani della Brigata 

Garibaldi e più tardi aderisce al Partito 

Comunista Italiano. Nel 1947, periodo 

del dopoguerra, pubblica il suo primo 

romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno.  

Si impone nel panorama letterario 

italiano come il più originale tra i 

giovani scrittori in seguito alla 

pubblicazione della raccolta dei Racconti 

(1958), e soprattutto del volume I nostri 

antenati (1960), che comprende la 

trilogia di romanzi fantastici e allegorici 

sull'uomo contemporaneo: Il visconte 

dimezzato (1952), Il barone rampante 

(1957), e Il cavaliere inesistente (1959). 

Più tardi l’interesse per le problematiche 

della semiotica e per i processi 

combinatori della narrativa trova 

espressione nei romanzi Le città 

A vida de Italo Calvino é a de um 

homem que «com a sua imaginação e o 

seu trabalho» quis contribuir «para a 

construção contínua do universo». 

 

Italo Calvino nasce em 15 de outubro de 

1923, em Santiago de Las Vegas, um 

vilarejo perto de Havana (Cuba), onde o 

pai dirige uma estação experimental de 

agricultura e uma escola agrária. Do pai 

agrônomo e da mãe botânica recebe uma 

educação rigorosamente laica. De fato, 

vive «até os vinte anos em um jardim cheio 

de plantas raras e exóticas». Mas, depois 

que termina o ensino médio, não quer 

continuar os estudos de Agricultura e se 

dedica à literatura. Na política, se junta aos 

partisans da Brigada Garibaldi e, mais 

tarde, adere ao Partido Comunista Italiano. 

Em 1947, período do pós-guerra, publica o 

seu primeiro romance, A trilha dos ninhos 

de aranha. 

Impõe-se no panorama literário italiano 

como o mais original entre os jovens 

escritores após a publicação da coleção dos 

Contos (1958) e, sobretudo, do volume Os 

nossos antepassados (1960), que inclui a 

trilogia de romances fantásticos e 

alegóricos sobre o homem contemporâneo: 

O visconde partido ao meio (1952), O 

barão trepador (1957), e O cavaleiro 

inexistente (1959). 

Mais tarde, o interesse pelas problemáticas 

da semiótica e pelos processos 

combinatórios da narrativa encontra 

expressão nos romances As cidades 

invisíveis (1972), e O castelo dos destinos 
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invisibili (1972), e Il castello dei destini 

incrociati (1973). Intanto cresce il suo 

successo e il suo prestigio in tutto il 

mondo. 

Nel 1979 esce il romanzo Se una notte 

d’inverno un viaggiatore, che diviene 

subito un best seller. 

Muore nel 1985 a Siena colpito da un’ 

emorragia cerebrale. Nel maggio del 

1986 esce il suo primo romanzo 

postumo, Sotto il sole giaguaro. Il 

volume raggruppa tre racconti: Il nome, 

Il naso, Sotto il sole giaguaro e Un re in 

ascolto. Calvino intendeva scrivere un 

testo dedicato ai cinque sensi. La morte 

gli impedì di completare i racconti 

dedicati alla vista e al tatto. 

 

<http://www.italialibri.net/autori/calvino

i.html> - Testo completo e link per le 

opere. 

cruzados (1973). Nesse meio tempo, cresce 

o seu sucesso e o seu prestígio no mundo 

todo. 

Em 1979 sai o romance Se um viajante 

numa noite de inverno, que se torna logo 

um best seller. 

Morre em 1985 em Siena acometido por 

uma hemorragia cerebral. Em maio de 

1986 sai o seu primeiro romance póstumo, 

Sob o sol jaguar. O volume agrupa três 

contos: O nome, O nariz, Sob o sol jaguar 

e Um rei à escuta. Calvino pretendia 

escrever um texto dedicado aos cinco 

sentidos. A morte o impediu de completar 

os contos dedicados à visão e ao tato. 

 

<http://www.italialibri.net/autori/calvinoi.h

tml> - Texto completo e link para as obras. 

 

Tabela 23 - Lista dos links textuais [A] e [B], e correspondente tradução em português, do conteúdo didático da UA 

 

C – Lista dos links de figuras de [C] a [AF] do conteúdo didático da UA 

 

Link Figura Link Figura 

[C] 

 

[R] 

 

[D] 

 

[S] 

 

http://www.italialibri.net/autori/calvinoi.html
http://www.italialibri.net/autori/calvinoi.html
http://www.italialibri.net/autori/calvinoi.html
http://www.italialibri.net/autori/calvinoi.html
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[E] 

 

[T] 

 

[F] 

 

[U] 

 

[G] 

 

[V] 

 

[H] 

 

[X] 

 

[I] 

 

[Z] 
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[J] 

 

[AA] 

 

[L] 

 

[AB] 

 

[M] 

 

[AC] 

 

[N] 

 

[AD] 

 

[O] 

 

[AE] 

 

[P] 

 

[AF] 
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[Q] 

 

  

Tabela 24 - Lista dos links de figuras de [C] a [AF] do conteúdo didático da UA 

 

D – Listagem dos feedbacks corretivos das atividades da UA não contemplados no 

capítulo IV: 

 

 A listagem de previsões para a segunda questão da primeira atividade, b) Il 

consiglio che il narratore dà al lettore per non sentire il rumore alto della tv [o 

conselho que o narrador dá ao leitor para não ouvir o barulho alto da tv], e suas 

correspondentes MFs, configura-se na seguinte tabela
119

: 

 

Respostas Mensagem Focalizar Tradução em português 

Dillo subito agli altri: «No, 

non voglio vedere la 

televisione!» 

Bravo (a), hai scelto il 

consiglio giusto! 

Muito bem, você escolheu o 

conselho correto! 

Alza la voce, se no non ti 

sentono: «Sto leggendo! Non 

voglio essere disturbato!» 

Bravo (a), hai scelto il 

consiglio giusto! 

Muito bem, você escolheu o 

conselho correto! 

Forse non ti hanno sentito, 

con tutto quel chiasso; dillo 

più forte, grida: «Sto 

cominciando a leggere il 

nuovo romanzo di Italo 

Calvino! 

Bravo (a), hai scelto il 

consiglio giusto! In realtà, 

questo consiglio è 

un’estensione di “Dillo subito 

agli altri: «No, non voglio 

vedere la televisione!»”. Se 

c’è molto rumore a casa, 

alzare la voce o gridare può 

funzionare! 

Muito bem, você escolheu o 

conselho correto! Na verdade, 

esse conselho é uma extensão 

de “Dillo subito agli altri: 

«No, non voglio vedere la 

televisione!»”. Se há muito 

barulho em casa, levantar a 

voz ou gritar pode funcionar! 

Raccogliti “Raccogliersi” vuol dire, in 

senso figurativo, concentrarsi. 

Ma se la tv è accesa a un 

volume alto si deve fare 

qualcosa per non sentirla. Che 

consiglio dà il narratore al 

lettore in questo senso? Cerca 

meglio nel testo o vai su 

“Analizzare”. 

“Raccogliersi” quer dizer, em 

sentido figurado, concentrar-

se. Mas, se a tv estiver ligada 

em um volume alto, é preciso 

fazer algo para não ouvi-la. 

Que conselho o narrador dá 

ao leitor nesse sentido? 

Procure melhor no texto ou 

vá em “Analisar”. 

                                                           
119

 Assim como na questão anterior, foram adicionadas entradas constituídas de respostas parciais 

anteriormente criadas. 
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Allontana da te ogni pensiero Allontanare da sé ogni 

pensiero vuol dire non 

pensare a niente. Non è 

esattamente questo il 

consiglio per poter leggere 

tranquillamente, senza il 

rumore della tv. Cerca meglio 

nel testo il consiglio proposto  

o vai su “Analizzare”. 

Afastar de si todo pensamento 

quer dizer não pensar a nada. 

Não é exatamente esse o 

conselho para poder ler 

tranquilamente, sem o 

barulho da tv. Procure melhor 

o conselho proposto no texto 

ou vá em “Analisar”. 

Lascia che il mondo che ti 

circonda sfumi nell’indistinto 

Ok. Tuttavia, il rumore della 

tv accesa può impedire il 

lettore di abbandonare il 

mondo esteriore... Che 

consiglio dà il narratore al 

lettore per trovare silenzio? 

Cerca meglio nel testo o vai 

su “Analizzare”. 

Ok. Todavia, o barulho da tv 

ligada pode impedir o leitor 

de abandonar o mundo 

exterior... Que conselho o 

narrador dá ao leitor para ter 

silêncio? Procure melhor no 

texto ou vá em “Analisar”. 

La porta è meglio chiuderla; 

di là c’è sempre la televisione 

accesa 

Ok. Chiudere la porta può 

impedire il rumore della tv. 

Ma se il rumore è alto, che 

cosa deve fare il lettore per 

leggere tranquillamente? 

Cerca meglio nel testo o vai 

su “Analizzare”. 

Ok. Fechar a porta pode 

impedir o barulho da tv. Mas, 

se o barulho for alto, o que 

deve fazer o leitor para poder 

ler tranquilamente? Procure 

no texto ou vá em “Analisar”. 

Nenhuma das anteriores Scusa, ma non è stato 

possibile verificare la tua 

risposta. Controlla eventuali 

errori di digitazione (ti 

consiglio copiare e incollare 

la frase del testo!) o vai su 

“Analizzare”. 

Desculpe, mas não foi 

possível verificar a sua 

resposta. Veja se a digitação 

está correta (te aconselho 

copiar e colar o trecho!), ou 

vá em “Analisar”. 

Tabela 25 - Lista de previsões de respostas e MFs da questão “b”, atividade 1 

 

As próximas mensagens que completam o feedback dessa questão são: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Analisar 

Il consiglio è quello di dire, di 

alzare la voce, o di gridare 

agli altri che non si vuole 

vedere la tv. Che consiglio 

corrisponde a questa idea? 

O conselho é o de dizer, 

levantar a voz, ou gritar aos 

outros que você não quer ver 

a tv. Que conselho 

corresponde a essa ideia? 

Mensagem Resolver 

Nel testo ci sono tre frasi che 

corrispondono a questo 

consiglio. È facile! 

No texto há três frases que 

correspondem a esse 

conselho. É fácil! 

Mensagem Executar 

Le risposte corrette sono: 1. 

Dillo subito agli altri: «No, 

non voglio vedere la 

televisione!», 2. Alza la voce, 

se no non ti sentono: «Sto 

leggendo! Non voglio essere 

disturbato!», 3. Dillo più 

forte, grida: «Sto 

As respostas correstas são: 

(...) 
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cominciando a leggere il 

nuovo romanzo di Italo 

Calvino!» 
Tabela 26 - Conteúdos das MA, MR e ME da questão “b”, atividade 1 

 

A terceira e última questão da primeira atividade, c) Il consiglio che il narratore 

dà al lettore che vuole tenere sollevati i piedi [O conselho que o narrador dá ao leitor 

que quer manter os pés levantados], compreende as seguintes previsões de respostas, e 

suas correspondentes MFs:  

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

Togliti le scarpe prima, se 

vuoi tenere i piedi sollevati 

Bravo (a), hai scelto il 

consiglio giusto! 

Muito bem, você escolheu o 

conselho correto! 

Togliti le scarpe Bravo (a), hai scelto il 

consiglio giusto! 

Muito bem, você escolheu o 

conselho correto! 

Coi piedi nelle staffe si 

dovrebbe stare molto più 

comodi per leggere 

Attenzione, questo non è 

esattamente un consiglio. È 

invece una ipotesi del 

narratore sull’idea di leggere 

su un cavallo! Cerca meglio 

nel testo il consiglio proposto 

o vai su “Analizzare”. 

Atenção, esse não é 

exatamente um conselho. Ao 

contrário, é uma hipótese do 

narrador sobre a ideia de ler 

sobre um cavalo! Procure 

melhor o conselho proposto 

no texto ou vá em “Analisar”. 

Tenere i piedi sollevati è la 

prima condizione per godere 

della lettura 

Attenzione, questo non è 

esattamente un consiglio. È 

invece l’opinione del 

narratore. Che cosa deve fare 

il lettore prima di tenere i 

piedi sollevati? Cerca meglio 

nel testo il consiglio proposto 

o vai su “Analizzare”. 

Atenção, esse não é 

exatamente um conselho. Ao 

contrário, é a opinião do 

narrador. O que o leitor deve 

fazer antes de manter os pés 

levantados? Procure melhor o 

conselho proposto no texto ou 

vá em “Analisar”. 

Adesso non restare lì con le 

scarpe in una mano e il libro 

nell’altra 

Attenzione, questo consiglio è 

posteriore al consiglio 

proposto. Ti consiglio di 

andare su “Analizzare”. 

Atenção, esse conselho é 

posterior ao conselho 

proposto. Te aconselho ir em 

“Analisar”. 

Nenhuma das anteriores Scusa, ma non è stato 

possibile verificare la tua 

risposta. Controlla eventuali 

errori di digitazione (ti 

consiglio di copiare e 

incollare la frase del testo!) o 

vai su “Analizzare”. 

Desculpe, mas não foi 

possível verificar a sua 

resposta. Veja se a digitação 

está correta (te aconselho 

copiar e colar o trecho!), ou 

vá em “Analisar”. 

Tabela 27 -  Lista de previsões de respostas e MFs da questão “c”, atividade 1 

 

As mensagens MA, MR e ME encontram-se transcritas na seguinte tabela: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Analisar 
Il consiglio proposto si 

riferisce a quello che il lettore 

O conselho proposto se refere 

ao que o leitor deve fazer 
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deve fare prima di tenere i 

piedi sollevati! 

antes de manter os pés 

levantados! 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio: Togliti i 

vestiti, prima, se vuoi 

prendere il sole. 

Eis um exemplo: Tire a 

roupa, primeiro, se quiser 

tomar sol. 

Mensagem Executar 

Il consiglio giusto è “Togliti 

le scarpe.” Infatti, per leggere 

più comodamente con i piedi 

sollevati si deve togliere le 

scarpe prima! 

O conselho correto é “Tire os 

sapatos.” De fato, para ler 

mais comodamente com os 

pés levantados, é preciso tirar 

antes os sapatos! 
Tabela 28 - Conteúdos das MA, MR e ME da questão “c”, atividade 1 

 

Na atividade 2, a segunda questão, b) Secondo il narratore, è impossibile trovare 

la posizione ideale per leggere, quindi si consiglia di prendere la posizione più comoda, 

non importa quanto strana possa essere! [Segundo o narrador, é impossível encontrar a 

posição ideal para ler, portanto, aconselha-se escolher a posição mais cômoda, não 

importa o quão estranha possa ser!], é composta pelas seguintes mensagens
120

: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Focalizar (V) 
Questa affermazione è vera. 

Molto bene! 

Essa afirmação é verdadeira. 

Muito bem! 

Mensagem Focalizar (F) 

Questa affermazione non è 

falsa. Controlla meglio il 

testo o vai su “Analizzare”. 

Essa afirmação não é falsa. 

Verifique melhor o texto ou 

vá em “Analisar”. 

Mensagem Analisar 

Rileggi il testo da ‘Prendi la 

posizione più comoda’ fino a 

‘Certo, la posizione ideale 

non si riesce a trovarla’ e 

analizza la coerenza 

dell’affermazione in base al 

texto. 

Releia o texto de ‘Escolha a 

posição mais cômoda’ até 

‘Com certeza, não é fácil 

encontrar a posição ideal para 

ler’ e analise a coerência da 

afirmação com base no 

texto.
121

 

Mensagem Resolver ___ ____ 

Mensagem Executar 

Questa affermazione è vera 

perché il narratore dice 

espressamente che la 

posizione ideale per leggere 

non si riesce a trovarla. 

Questa frase spiega il 

consiglio di prendere la 

posizione più comoda e gli 

esempi di posizioni strane, 

come stare raggomitolati o in 

posizione yoga. 

Essa afirmação é verdadeira 

porque o narrador diz 

expressamente que não se 

consegue encontrar a posição 

ideal para ler. Esta frase 

explica o conselho de 

escolher a posição mais 

cômoda e os exemplos de 

posições estranhas, como 

encolhido ou em posição 

ioga. 

                                                           
120

 O sentido dessa afirmação encerra-se em si mesmo e, portanto, não nos é possível apresentar 

exemplos. Por isso, a caixa da MR permanece vazia. 
121

 A interpretação do texto traduzido não equivale à interpretação do original no que diz respeito à 

expressão “non si riesce”, literalmente “não se consegue”. Consequentemente, se considerássemos a 

leitura isolada da tradução, a afirmação proposta poderia ser considerada falsa. Contudo, é importante 

lembrar que a tradução não foi utilizada durante a elaboração da questão.  
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Tabela 29 - Mensagens relativas à questão “b”, atividade 2 

 

A próxima questão, c) La maggioranza dei consigli sono espressi nel modo 

imperativo [A maioria dos conselhos são expressos no modo imperativo], é composta 

pelas seguintes mensagens: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Focalizar (V) 
Questa affermazione è vera. 

Molto bene! 

Essa afirmação é verdadeira. 

Muito bem! 

Mensagem Focalizar (F) 

L’affermazione non è falsa. 

Rileggi il testo e prova a 

individuare tutti i consigli. 

A afirmação não é falsa. 

Releia o texto e tente 

selecione todos os conselhos. 

Mensagem Analisar 

Il narratore elenca almeno 20 

consigli. Eccoli: 1- Rilassati, 

2. Raccogliti, 3- Allontana da 

te ogni pensiero, 4- Lascia 

che il mondo che ti circonda 

sfumi nell’indistinto, 5- La 

porta è meglio chiuderla, 6- 

Dillo subito agli altri: «No, 

non voglio vedere la 

televisione!», 7- (...) grida: 

«Sto cominciando a leggere il 

nuovo romanzo di Italo 

Calvino!», 8- Prendi la 

posizione più comoda: 

seduto, sdraiato, 

raggomitolato, coricato, 9- 

Puoi anche metterti in 

posizione yoga, 10- (...) 

tenere i piedi sollevati è la 

prima condizione per godere 

della lettura, 11- Distendi le 

gambe, 12- allunga pure i 

piedi su un cuscino (...), 13- 

Togliti le scarpe, se vuoi 

tenere i piedi sollevati, 14- 

Regola la luce in modo che 

non ti stanchi la vista, 15- 

Fallo adesso, perché appena 

sarai sprofondato nella lettura 

non ci sarà più verso di 

smuoverti, 16- Fa’ in modo 

che la pagina non resti in 

ombra (...), 17- (...) sta’ atento 

che non le batta addosso una 

luce troppo forte (...), 18- 

Cerca di prevedere ora tutto 

ciò che può evitarti 

d’interrompere la lettura, 19- 

Le sigarette a portata di mano 

O narrador lista ao menos 20 

conselhos. Aqui estão: 1- 

Relaxe, 2- Concentre-se, 3- 

Afaste todos os outros 

pensamentos, 4- Deixe que o 

mundo a sua volta se dissolva 

no indefinito, 5- É melhor 

fechar a porta, 6- Diga logo 

aos outros: «Não, não quero 

ver televisão!», 7- (...) grite: 

«Estou começando a ler o 

novo romance de Italo 

Calvino!», 8- Escolha a 

posição mais cômoda: 

sentado, estendido, encolhido, 

deitado, 9- Pode também ficar 

de cabeça para baixo, em 

posição ioga, 10- (...) manter 

os pés levantados é condição 

fundamental para desfrutar a 

leitura, 11- Estique as pernas, 

12- acomode os pés numa 

almofada (...), 13- tire os 

sapatos se quiser manter os 

pés erguidos, 14- Regule a luz 

para que ela não lhe canse a 

vista, 15- Faça isso agora, 

porque, logo que mergulhar 

na leitura, não haverá meio de 

mover-se, 16- Tome cuidado 

para que a página não fique 

na sombra (...), 17- (...) esteja 

atento para não receber uma 

luz demasiado forte (...), 18- 

Procure providenciar tudo 

aquilo que possa vir a 

interromper a leitura, 19- Se 

você fuma, deixe os cigarros 

e o cinzeiro ao alcance da 
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e 20- Devi far pipì? Prova a 

contare quanti dei consigli 

citati sopra hanno il verbo 

all’imperativo! 

mão, 20- Precisa fazer xixi? 

Tente contar quantos dos 

conselhos listados acima 

possuem o verbo no 

imperativo! 

Mensagem Resolver 

Ecco alcuni esempi di 

consigli con il verbo 

all’imperativo: Rilassati, 

Raccogliti, Allontana. Adesso 

continua tu! 

Eis alguns exemplos de 

conselhos com o verbo no 

imperativo: Relaxe, 

Concentre-se, Afaste. Agora é 

com você! 

Mensagem Executar 

L’affermazione è vera perché 

15 dei 20 consigli espressi 

hanno il verbo all’imperativo: 

“rilassati”, “raccogliti”, 

“allontana”, “lascia”, “dillo”, 

“grida”, “prendi”, “distendi”, 

“allunga”, “togliti”, “regola”, 

“fallo”, “fa’”, “sta’” e 

“cerca”
122

. Gli altri consigli 

hanno, in alternativa al verbo 

all’imperativo, espressioni 

come “è meglio” (la porta è 

meglio chiuderla), verbo 

“potere” all’indicativo (puoi 

anche metterti a testa in giù, 

in posizione yoga), il verbo 

all’infinito (tenere i piedi 

sollevati è la prima 

condizione per godere della 

lettura), il verbo implicito (le 

sigarette a portata di mano) e 

forma interrogativa con il 

verbo “dovere” (devi far 

pipì?). 

A afirmação é verdadeira 

porque 15 dos 20 conselhos 

expressos possuem o verbo 

no imperativo: “relaxe”, 

“concentre-se”, “afaste”, 

“deixe”, “diga”, “grite”, 

“escolha”, “estique”, 

“acomode”, “tire”, “regule”, 

“faça”, “tome”, “esteja” e 

“procure”. Os outros 

conselhos possuem, em 

alternativa ao verbo no 

imperativo, expressões como 

“é melhor” (é melhor fechar a 

porta), verbo “poder” no 

indicativo (pode também ficar 

de cabeça para baixo, em 

posição ioga), o verbo no 

infinitivo (manter os pés 

erguidos é condição 

fundamental para desfrutar a 

leitura), o verbo implícito (os 

cigarros ao alcance da mão) e 

forma interrogativa com o 

verbo “precisar” (precisa 

fazer xixi?). 
Tabela 30 - Mensagens relativas à questão “c”, atividade 2 

 

A questão “d”, Il narratore sceglie l’imperativo per mantenere una certa 

distanza dal lettore [O narrador escolhe o imperativo para manter uma certa distância 

do leitor], é composta pelas seguintes mensagens: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Focalizar (V) 

L’affermazione non è vera. 

Rifletti sull’uso 

dell’imperativo e la sua 

applicazione in questo testo o 

vai su “Analizzare”. 

A afirmação não é verdadeira. 

Reflita sobre o uso do 

imperativo e a sua aplicação 

neste texto ou vá em 

“Analisar”. 

                                                           
122

 O verbo do conselho número 19 está implícito no original. Portanto, não foi contabilizado na tradução 

dessa mensagem. 
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Mensagem Focalizar (F) 
L’affermazione è falsa. Molto 

bene! 

A afirmação é falsa. Muito 

bem! 

Mensagem Analisar 

L’uso dell’imperativo, 

indipendentemente dal 

contesto, già presuppone che 

gli interlocutori abbiano 

relazione di vicinanza, di 

prossimità, e non di 

distanziamento. Quando si 

tratta di comandi, la 

prossimità può sembrare 

imposta. Tuttavia, in questo 

testo, il narratore non vuole 

imporre niente al lettore. Lui 

non comanda, consiglia! 

Quindi, sceglie l’imperativo 

per sembrare più famigliare, 

amichevole. 

O uso do imperativo, 

independentemente do 

contexto, já pressupõe que os 

interlocutores possuem 

relação de proximidade, e não 

de distanciamento. Quando se 

trata de comandos, a 

proximidade pode parecer 

imposta. Todavia, nesse texto, 

o narrador não quer impor 

nada ao leitor. Ele não 

comanda, aconselha! 

Portanto, escolhe o 

imperativo para parecer mais 

familiar, amigável. 

Mensagem Resolver 

L’imperativo è usato dai 

genitori per parlare con i figli 

e tra amici, per esempio. 

O imperativo é usado pelos 

pais para falar com os filhos e 

entre amigos, por exemplo. 

Mensagem Executar 

L’affermazione è falsa perché 

il narratore sceglie 

l’imperativo esattamente per 

avvicinarsi al lettore, come se 

fosse un amico. 

A afirmação é falsa porque o 

narrador escolhe o imperativo 

exatamente para se aproximar 

do leitor, como se fosse um 

amigo. 
Tabela 4 - Mensagens relativas à questão “d”, atividade 2 

 

A questão e) L’imperativo usato è quello di 2ª persona singolare (TU), chiamato 

anche ‘imperativo diretto’ [O imperativo usado é o de 2ª pessoa singular (TU), chamado 

também ‘imperativo direto] é composta pelas seguintes mensagens: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Focalizar (V) 
L’affermazione è vera. Molto 

bene! 

A afirmação é verdadeira. 

Muito bem! 

Mensagem Focalizar (F) 

L’affermazione non è falsa. 

Rileggi il testo e cerca i 

consigli che il narratore dà al 

lettore. Sono quasi tutti 

all’imperativo! Pensa alla 

regola o vai su “Analizzare”. 

A afirmação não é falsa. 

Releia o texto e procure os 

conselhos que o narrador dá 

ao leitor. São quase todos no 

imperativo! Pense na regra ou 

vá em “Analisar”. 

Mensagem Analisar 

Al singolare, l’imperativo può 

essere di 2ª o di 3ª persona, 

rispettivamente TU o LEI. 

Quello di 2ª persona è anche 

chiamato imperativo diretto, 

mentre quello di 3ª è 

chiamato imperativo 

indiretto. La regola per 

scoprire la persona è 

semplice; basta osservare la 

No singular, o imperativo 

pode ser de 2ª ou de 3ª 

pessoa, respectivamente TU o 

LEI. O de 2ª pessoa é 

chamado imperativo direto, 

enquanto o de 3ª pessoa é 

chamado imperativo indireto. 

A regra para descobrir a 

pessoa é simples; basta 

observar a desinência (última 
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desinenza (ultima lettera del 

verbo coniugato). I verbi 

della prima coniugazione in 

ARE all’imperativo del TU 

finiscono in A, e i verbi della 

seconda e terza coniugazione 

ERE e IRE finiscono in I. 

All’imperativo del LEI si 

invertono le desinenze! 

letra do verbo conjugado. Os 

verbos da primeira 

conjugação em ARE no 

imperativo do TU terminam 

em A, e os verbos da segunda 

e terceira conjugação ERE e 

IRE terminam em I. No 

imperativo do LEI invertem-

se as desinências! 

Mensagem Resolver 

Ecco alcuni esempi tratti dal 

testo: Allontanare – 

Allontana, Lasciare – Lascia, 

Prendere – Prendi, Distendere 

– Distendi. 

Eis alguns exemplos 

extraídos do texto: (...)
123

 

Mensagem Executar 

Tutto il testo è scritto alla 

seconda persona (TU). 

L’imperativo del “tu”, o 

imperativo diretto, è il modo 

utilizzato per dare i consigli 

al lettore, come per esempio 

in “rilassati”, “raccogliti”, 

“allontana”, ecc. 

Todo o texto está escrito na 

segunda pessoa (TU). O 

imperativo do “tu”, ou 

imperativo direto, é o modo 

utilizado para dar os 

conselhos ao leitor, como por 

exemplo (...) 

Tabela 5 - Mensagens relativas à questão “e”, atividade 2 

 

A sexta questão, f) All’imperativo diretto (TU), i verbi della prima coniugazione 

(ARE) finiscono in ‘A’ e i verbi della seconda e terza coniugazioni (ERE e IRE) 

finiscono in ‘I’ [No imperativo direto (TU), os verbos da primeira conjugação (ARE) 

terminam em ‘A’ e os verbos da segunda e terceira conjugações (ERE e IRE) terminam 

em ‘I’], é composta pelas seguintes mensagens: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Focalizar (V) 
L’affermazione è vera. Molto 

bene! 

A afirmação é verdadeira. 

Muito bem! 

Mensagem Focalizar (F) 

L’affermazione non è falsa. 

Prova a ricordare la regola 

delle desinenze 

dell’imperativo del TU o vai 

su “Analizzare”. 

A afirmação não é falsa. 

Tente recordar a regra das 

desinências do imperativo do 

TU ou vá em “Analisar”. 

Mensagem Analisar 

Per scoprire se questa 

affermazione è vera o falsa, 

guarda gli esempi con i verbi 

all’imperativo diretto nel 

prossimo messaggio! 

Para descobrir se essa 

afirmação é verdadeira ou 

falsa, olhe os exemplos com 

os verbos no imperativo 

direto na próxima mensagem! 

Mensagem Resolver 

Ecco alcuni esempi del testo: 

Allontanare – Allontana, 

Lasciare – Lascia, Prendere – 

Eis alguns exemplos do texto: 

(...) 

                                                           
123

 A tradução das regras gramaticais das mensagens desta e das próximas questões restringem-se à 

gramática da língua italiana, já que a tradução do texto utilizado traz os verbos no imperativo de 3ª 

pessoa. 
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Prendi, Distendere – Distendi. 

Mensagem Executar 

L’affermazione è vera. Infatti, 

l’imperativo di seconda 

persona (TU) ha la desinenza 

dei verbi di prima 

coniugazione (ARE) in A e 

quella di seconda e terza 

coniugazioni (ERE e IRE) in 

I, come possiamo osservare 

nei seguenti esempi: 

Allontanare – Allontana, 

Lasciare – Lascia, Prendere – 

Prendi, Distendere – Distendi. 

A afirmação é verdadeira. De 

fato, o imperativo de segunda 

pessoa (TU) tem a desinência 

dos verbos de primeira 

conjugação (ARE) em A e a 

de segunda e terceira 

conjugações (ERE e IRE) em 

I, como podemos observar 

nos seguintes exemplos: (...) 

Tabela 6 - Mensagens relativas à questão “f”, atividade 2 

 

A sétima questão, g) All’imperativo diretto (TU) i pronomi vengono dopo il 

verbo senza e lo spazio [No imperativo direto (TU), os pronomes são escritos depois do 

verbo e sem o espaço], é composta pelas seguintes mensagens: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Focalizar (V) 
L’affermazione è vera. Molto 

bene! 

A afirmação é verdadeira. 

Muito bem! 

Mensagem Focalizar (F) 

L’affermazione non è falsa. 

Prova a individuare i verbi 

del testo con i pronomi e 

osserva la loro forma o vai su 

“Analizzare”. 

A afirmação não é falsa. 

Tente selecionar os verbos do 

texto com os pronomes e 

observe a sua forma ou vá em 

“Analisar”. 

Mensagem Analisar 

Osserva nel testo come sono 

coniugati i verbi “rilassarsi”, 

“raccogliersi” e “togliersi”! 

Observe no texto como são 

conjugados os verbos (...) 

Mensagem Resolver 

Ecco gli esempi del testo: 

Rilassarsi – Rilassati, 

Raccogliersi – Raccogliti, 

Togliersi – Togliti, Dire 

questo – Dillo, Fare questo – 

Fallo. 

Eis os exemplos do texto: (...) 

Mensagem Executar 

L’affermazione è vera. Infatti, 

osservando i verbi 

all’imperativo di 2ª persona 

(TU) “rilassati”, “raccogliti”, 

“togliti”, “dillo” e “fallo”, 

possiamo affermare che i 

pronomi (riflessivi nei primi 

tre casi e neutri (“lo”) nei due 

ultimi), sono messi attaccati 

ai verbi senza lo spazio. 

A afirmação é verdadeira. De 

fato, observando os verbos no 

imperativo de 2ª pessoa (TU) 

(...), podemos afirmar que os 

pronomes (reflexivos nos 

primeiros três casos e neutros 

(“lo”) nos dois últimos), são 

colocados juntos aos verbos 

sem o espaço. 

Tabela 7 - Mensagens relativas à questão “g”, atividade 2 



188 
 

A penúltima questão, h) Nelle frasi negative il verbo all’imperativo diretto (TU) 

deve venire alla forma infinita [Nas frases negativas o verbo no imperativo direto (TU) 

deve vir no infinitivo], é composta pelas seguintes mensagens: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Focalizar (V) 
L’affermazione è vera. Molto 

bene! 

A afirmação é verdadeira. 

Muito bem! 

Mensagem Focalizar (F) 

L’affermazione non è falsa. 

Cerca nel testo i due esempi 

di imperativo negativo o vai 

su “Analizzare”. 

A afirmação não é falsa. 

Procure no texto os dois 

exemplos de imperativo 

negativo ou vá em 

“Analisar”. 

Mensagem Analisar 

Osserva nel testo come sono 

coniugati i verbi “dire” e 

“restare” alla forma negativa! 

Observe no texto como estão 

conjugados os verbos “dire” e 

“restare” na forma negativa! 

Mensagem Resolver 

Gli esempi del testo sono: 

Non dirlo (alternativa: “non 

lo dire”) e  Non restare. 

Os exemplos do texto são: 

(...) 

Mensagem Executar 

L’affermazione è vera. Infatti, 

secondo la regola del modo 

imperativo diretto (TU), nelle 

frasi negative il verbo deve 

venire all’infinito, come 

possiamo osservare negli 

esempi “non dirlo” 

(alternativa: “non lo dire”) e 

“non restare”. 

A afirmação é verdadeira. De 

fato, segundo a regra do 

modo imperativo direto (TU), 

nas frases negativas o verbo 

deve vir no infinitivo, como 

podemos observar nos 

exemplos (...) 

Tabela 35 - Mensagens relativas à questão “h”, atividade 2 

 

A última questão, i) L’imperativo è l’unico modo esistente nella lingua italiana 

per consigliare qualcuno [O imperativo é o único modo existente na língua italiana para 

aconselhar alguém], é composta pelas seguintes mensagens: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Focalizar (V) 

L’affermazione non è vera. 

Rileggi il testo e cerca altre 

forme di consiglio o vai su 

“Analizzare”. 

A afirmação não é verdadeira. 

Releia o texto e procure 

outras formas de conselho ou 

vá em “Analisar”. 

Mensagem Focalizar (F) 
L’affermazione è falsa. Molto 

bene! 

A afirmação é falsa. Muito 

bem! 

Mensagem Analisar 

Osserva nel testo le frasi con 

le espressioni “è meglio” e 

“puoi”. Ti sembrano consigli 

anche queste? 

Observe no texto frases com 

as expressões “é melhor” e 

“pode”. Soam como 

conselhos também? 

Mensagem Resolver 

Ecco gli esempi del testo: “La 

porta è meglio chiuderla” 

(poteva essere: È meglio 

Eis os exemplos do texto: “A 

porta, é melhor fechá-la” 

(poderia ser: “é melhor fechar 
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chiudere la porta)
124

, “Puoi 

anche metterti a testa in giù, 

in posizione yoga”, “(...) 

tenere i piedi sollevati è la 

prima condizione per godere 

della lettura” (questa frase è 

una contastazione o un 

consiglio implícito!), “Le 

sigarette a portata di mano, se 

fumi, il portacenere.” (qui il 

verbo o l’espressione di 

consiglio sono impliciti! 

Esplicitandolo, avremmo: 

Tieni le sigarette a portata di 

mano (...), o Ti consiglio di 

tenere le sigarette (...) o È 

meglio tenere le sigarette a 

portata di mano (...) ecc. 

a porta”
125

, “manter os pés 

levantados é condição 

fundamental para desfrutar a 

leitura” (essa frase é uma 

constatação ou um conselho 

implícito!), “Os cigarros ao 

alcance da mão, se você 

fuma, o cinzeiro
126

 (aqui o 

verbo ou a expressão de 

conselho estão implícitos! 

Explicitando-o, teríamos: 

Tenha os cigarros ao alcance 

da mão (...), ou Te aconselho 

ter os cigarros (...) ou É 

melhor ter os cigarros ao 

alcance da mão (...) etc. 

Mensagem Executar 

L’affermazione è falsa perché 

oltre l’imperativo, le forme di 

consiglio possono essere 

costruite con espressioni 

come “è meglio”, “ti 

consiglio di”, “faresti bene a”, 

“puoi/potresti”, 

“devi/dovresti”, con il verbo 

all’infinito e tante altre. 

Alcuni esempi del testo sono 

“La porta è meglio 

chiuderla”, “Puoi anche 

metterti a testa in giù, in 

posizione yoga”, “(...)tenere i 

piedi sollevati è la prima 

condizione per godere della 

lettura”. 

A afirmação é falsa porque 

além do imperativo, as 

formas de conselho podem 

ser construídas com 

expressões como “é melhor”, 

“te aconselho”, “seria melhor 

você”, “pode/poderia”, 

“deve/deveria”, com o verbo 

no infinitivo e tantas outras. 

Alguns exemplos do texto são 

“É melhor fechar a porta”, 

“Pode também ficar de 

cabeça para baixo, em 

posição de ioga”, “(...) manter 

os pés levantados é condição 

fundamental para desfrutar a 

leitura”. 
Tabela 8 - Mensagens relativas à questão “i”, atividade 2 

 

Na terceira atividade, a segunda questão, b) Togliti le scarpe, prima, se vuoi 

tenere i piedi sollevati; se no, rimettitele [Tire os sapatos, antes, se quiser manter os pés 

erguidos; senão, recoloque-os], é composta pelas seguintes previsões e respectivas MFs:  

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

le scarpe; scarpe  La tua risposta è giusta. 

Molto bene! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

i piedi; i piedi sollevati; piedi Rimettersi i piedi? Fai Recolocar os pés? Preste 

                                                           
124

 A forma não pronominal desta frase foi apresentada aos estudantes entre parênteses para que a 

compreendessem melhor. 
125

 Apresentamos a tradução literal da frase em italiano e, entre parênteses, a tradução utilizada neste 

trabalho. 
126

 Tradução literal. 
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attenzione al complemento 

del verbo “rimettere”, cioè, 

“mettere di nuovo”. Che cosa 

il narratore consiglia al lettore 

di rimettersi se non vuole 

tenere i piedi sollevati? 

atenção ao complemento do 

verbo “recolocar”, ou seja, 

“colocar de novo”. O que o 

narrador aconselha ao leitor 

recolocar caso não queira 

manter os pés levantados? 

Nenhuma das anteriores Attenzione, il pronome “le” si 

riferisce particolarmente a un 

oggetto! Prova a trovarlo 

nella frase o vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, o pronome “le” se 

refere particularmente a um 

objeto! Tente encontrá-lo na 

frase ou vá em “Analisar” 

para ter outras indicações. 

Tabela 37 – Lista de previsões de respostas e MFs da questão “b”, atividade 3 

 

As demais mensagens relativas a esta questão encontram-se na tabela abaixo: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Analisar 

Il pronome “le” è femminile 

plurale. In questa frase, fa 

riferimento a quello che il 

lettore deve togliere prima, se 

vuole tenere i piedi sollevati. 

Se invece preferisce stare con 

i piedi giù, allora deve 

rimettersi le ... 

O pronome “le” é feminino 

plural. Nessa frase, refere-se 

ao que o leitor deve, primeiro, 

tirar, caso queira manter os 

pés levantados. Se, ao 

contrário, prefere ficar com 

os pés para baixo, então deve 

recolocar os... 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio: Togliti la 

giacca se hai fredo. Se no, 

rimettitela! Il pronome ‘la’ è 

femminile singolare e si 

riferisce alla giacca. Rimettiti 

la giacca! 

Eis um exemplo: Tire a 

jaqueta se estiver com frio. 

Senão, recoloque-a! O 

pronome “la” é feminino 

singular e se refere à jaqueta. 

Recoloque a jaqueta! 

Mensagem Executar 

In questo caso, il pronome 

“le” sostituisce 

particolarmente l’oggetto 

“scarpe”. Il narratore 

consiglia al lettore di 

rimettersi le scarpe se non 

vuole tenere i piedi sollevati. 

Nesse caso, o pronome “le” 

substitui particularmente o 

objeto “scarpe”. O narrador 

aconselha ao leitor de 

recolocar os sapatos se não 

quiser manter os pés 

levantados. 
Tabela 38 - Conteúdos das MA, MR e ME da questão “b”, atividade 3 

 

A terceira e última questão, c) Regola la luce in modo che non ti stanchi la 

vista. Fallo adesso, perché appena sarai sprofondato nella lettura non ci sarà più verso 

di smuoverti [Regule a luz para que ela não lhe canse a vista. Faça-o agora, porque, logo 

que mergulhar na leitura, não haverá meio de mover-se] , é composta pelas seguintes 

previsões de respostas, e suas respectivas MFs: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 
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Regola la luce in modo che 

non ti stanchi la vista; Regola 

la luce 

La tua risposta è giusta. 

Molto bene! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

la luce; luce Attenzione, il pronome “lo” 

non si riferisce unicamente 

alla luce perché è neutro in 

questa frase. Vai su 

“Analizzare” per 

approfondire la ricerca. 

Atenção, o pronome “lo” não 

se refere unicamente à luz 

porque é neutro nessa frase. 

Vá em “Analisar” para 

aprofundar a pesquisa. 

in modo che non ti stanchi la 

vista 

Questa espressione è una 

specificazione del modo in 

cui il lettore deve regolare la 

luce. Il pronome “lo” deve 

sostituire l’azione, e non il 

modo di realizzarla! Vai su 

“Analizzare” per 

approfondire la ricerca. 

Essa expressão é uma 

especificação do modo como 

o leitor deve regular a luz. O 

pronome “lo” deve substituir 

a ação, e não o modo de 

realizá-la! Vá em “Analisar” 

para aprofundar a pesquisa. 

Nenhuma das anteriores Attenzione, in questa frase, 

devi cogliere la giusta 

espressione che sostituisce il 

pronome “lo”, oggetto del 

verbo “fare”. Fai attenzione a 

copiare esattamente 

l’espressione del testo o vai 

su “Analizzare” per 

approfondire la ricerca. 

Atenção, nessa frase, você 

precisa encontrar a expressão 

justa que substitui o pronome 

“lo”, objeto do verbo “fazer”. 

Preste atenção para copiar 

exatamente a expressão do 

texto, ou vá em “Analisar” 

para aprofundar a pesquisa. 

Tabela 39 – Lista de previsões de respostas e MFs da questão “c”, atividade 3 

 

As demais mensagens para esta questão são: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Analisar 

In questa frase, il pronome 

“lo” è legato al verbo “fare”. 

Che cosa il lettore deve fare 

prima di sprofondarsi nella 

lettura? Copia quella parte 

della frase! 

Nessa frase, o pronome “lo” 

liga-se ao verbo “fare”. O que 

o leitor deve fazer antes de 

mergulhar na leitura? Copie 

essa parte da frase! 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio: Chiudi la 

porta. Fallo adesso, perché 

appena sarai sprofondato 

nella lettura non ci sarà più 

verso di smuoverti. Il 

pronome ‘lo’ si riferisce a 

“chiudi la porta”. È quello 

che il narratore chiede al 

lettore di fare prima di 

sprofondarsi nella lettura! 

Eis um exemplo: Feche a 

porta. Faça-o agora, porque, 

logo que você mergulhar na 

leitura, não haverá meio de 

mover-se. O pronome “lo” se 

refere a “feche a porta”. É o 

que o narrador pede ao leitor 

que faça antes de mergulhar 

na leitura! 

Mensagem Executar 

Il pronome “lo” è neutro in 

questo caso e si riferisce 

all’azione di regolare la luce. 

Il lettore deve, quindi, farlo 

(regolare la luce) adesso, 

O pronome “lo” é neutro 

neste caso e se refere à ação 

de regular a luz. O leitor 

deve, portanto, fazê-lo 

(regular a luz) agora, porque, 
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perché appena sarà 

sprofondato nella lettura non 

lo farà più! 

logo que terá mergulhado na 

leitura não o fará mais! 

Tabela 40 - Conteúdos das MA, MR e ME da questão “c”, atividade 3 

 

Na quarta atividade, a segunda questão, b) Per i prossimi esami ti conviene 

studiare di più. _____________ anche nei fine settimana, ti prego [Para os próximos 

exames, convém-te estudar mais. ____________ também nos finais de semana, por 

favor], é composta pelas seguintes previsões de resposta e respectivas MFs: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

Studia La tua risposta è giusta. 

Bravo (a)! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

Studi Attenzione, la coniugazione 

del verbo è sbagliata. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni o su “Risolvere” 

per avere un esempio. 

Atenção, a conjugação do 

verbo está errada. Vá em 

“Analisar” para obter outras 

indicações ou em “Resolver” 

para obter um exemplo. 

Studiare Attenzione, non hai coniugato 

il verbo! Vai su “Analizzare” 

per capire cosa si deve fare o 

su “Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, você não conjugou 

o verbo! Vá em “Analisar” 

para entender o que se deve 

fazer ou em “Resolver” para 

obter um exemplo. 

Studiati
127

 Attenzione, il pronome in 

questo caso non è necessario. 

Vai su “Analizzare” per 

capire cosa si deve fare o su 

“Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, neste caso, o 

pronome não é necessário. Vá 

em “Analisar” para entender 

o que se deve fazer ou em 

“Resolver” para obter um 

exemplo. 

Nenhuma das anteriores Scusa, non è stato possibile 

identificare la tua risposta. 

Devi trasformare 

l’espressione evidenziata 

della frase in un consiglio 

all’imperativo diretto (tu). 

Controlla eventuali errori di 

digitazione o vai su 

“Analizzare”! 

Desculpe, não foi possível 

identificar a sua resposta. 

Você tem que transformar a 

expressão evidenciada da 

frase em um conselho no 

imperativo direto (tu). Veja se 

não há erros de digitação ou 

vá em “Analisar”! 

Tabela 41 – Lista de previsão de respostas e MFs questão “b”, atividade 4 

 

As duas MAs elaboradas, a primeira com foco na conjugação verbal e a segunda 

com foco na pronominalização, são: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 

                                                           
127

 A previsão com o pronome reflexivo explica-se pela possível tendência à inserção do pronome por 

influência da questão anterior.  
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Studi; Studiare; Nenhuma das 

anteriores 

I verbi in ARE all’imperativo 

diretto di 2ª persona singolare 

(tu) hanno la desinenza in –a. 

Os verbos em ARE no 

imperativo direto de 2ª pessoa 

singular (tu) possuem a 

desinência em –a. 

Studiati Questo verbo non è riflessivo, 

e quindi non si deve inserire il 

pronome “ti”. I verbi in ARE 

all’imperativo diretto di 2ª 

persona singolare (tu) hanno 

la desinenza in –a. 

Este verbo não é reflexivo e, 

portanto, não se deve inserir o 

pronome “ti”. Os verbos em 

ARE no imperativo direto de 

2ª pessoa singular (tu) 

possuem a desinência em –a. 
Tabela 42 – Lista de MAs relativas à questão “b”, atividade 4 

 

As mensagens sempre ativas MR e ME são, respectivamente: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 
Ecco un esempio: Mangia che 

ti fa bene! 

Eis um exemplo: (...) 

Mensagem Executar 

La risposta giusta è “studia” 

perché l’imperativo diretto di 

2ª persona singolare dei verbi 

in ARE hanno la desinenza in 

–a. Per visualizzare meglio, 

osserva la desinenza in lettere 

maiuscole: studi A. 

A resposta correta é “studia” 

porque o imperativo direto de 

2ª pessoa singular dos verbos 

em ARE possuem a 

desinência em –a. Para 

visualizar melhor, observe a 

desinência em letras 

maiúsculas: studi A. 
Tabela 43 – MR e ME relativas à questão “c”, atividade 4 

 

A terceira questão, c) Hai sonno? Faresti bene a prendere un caffè. 

__________________ possibilmente senza zucchero [Você está com sono? Seria 

melhor tomar um café. __________________ possivelmente sem açúcar], é composta 

pelas seguintes previsões de resposta, e suas respectivas MFs: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

Prendilo La tua risposta è giusta. 

Bravo (a)! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

Prenditelo La tua risposta è giusta. 

Bravo (a)! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

Prendi Attenzione, manca qualcosa 

nella tua risposta. Prendi che 

cosa? Vai su “Analizzare” per 

capire meglio la questione o 

su “Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, falta algo na sua 

resposta. Pegue o quê? Vá em 

“Analisar” para entender 

melhor a questão ou em 

“Resolver” para obter um 

exemplo. 

Prendi un caffè Attenzione, hai coniugato 

correttamente il verbo, ma 

devi sostituire “un caffè” con 

un pronome. Vai su 

“Analizzare” per capire 

Atenção, você conjugou 

corretamente o verbo, mas 

deve substituir “un café” por 

um pronome. Vá em 

“Analisar” para entender 
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meglio la questione o su 

“Risolvere” per avere un 

esempio. 

melhor a questão ou em 

“Resolver” para obter um 

exemplo. 

Lo prendi Attenzione, la coniugazione 

del verbo è corretta, ma hai 

sbagliato la posizione del 

pronome. Vai su “Analizzare” 

per capire meglio la questione 

o su “Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, a conjugação do 

verbo está correta, mas você 

errou a posição do pronome. 

Vá em “Analisar” para 

entender melhor a questão ou 

em “Resolver” para obter um 

exemplo. 

Prendere Attenzione, non hai coniugato 

il verbo e non hai inserito 

nemmeno il pronome... Vai 

su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você não conjugou 

o verbo e tampouco inseriu o 

pronome... Vá em “Analisar” 

para obter outras indicações. 

Prenderlo Attenzione, non hai coniugato 

il verbo. Il pronome è 

corretto! Vai su “Analizzare” 

per capire meglio la questione 

o su “Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, você não conjugou 

o verbo. O pronome está 

correto! Vá em “Analisar” 

para entender melhor a 

questão ou em “Resolver” 

para obter um exemplo. 

Prendere un caffè Attenzione, non hai coniugato 

il verbo e non hai sostituito 

“un caffè” con un pronome! 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você não conjugou 

o verbo e não substitui “un 

café” por um pronome! Vá 

em “Analisar” para ter outras 

indicações. 

Lo prendere Attenzione, la posizione del 

pronome è sbagliata e non hai 

coniugato il verbo! Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, a posição do 

pronome está errada e você 

não conjugou o verbo! Vá em 

“Analisar” para obter mais 

indicações. 

Prenda Attenzione, hai coniugato il 

verbo all’imperativo indiretto 

(Lei) e non hai inserito il 

pronome. Vai su “Analizzare” 

per avere altre indicazioni. 

Atenção, você conjugou o 

verbo no imperativo indireto 

(Lei), e não inseriu o 

pronome. Vá em “Analisar” 

para mais indicações. 

Prendalo Attenzione, hai coniugato il 

verbo all’imperativo indiretto 

(Lei). Il pronome è giusto! 

Vai su “Analizzare” o su 

“Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, você conjugou o 

verbo no imperativo indireto 

(Lei). O pronome está 

correto! Vá em “Analisar” ou 

em “Resolver” para obter um 

exemplo. 

Prenda un caffè Attenzione, hai coniugato il 

verbo all’imperativo indiretto 

(Lei) e non hai sostituito “un 

caffè” con un pronome. Vai 

su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você conjugou o 

verbo no imperativo indireto 

(Lei) e não substituiu “un 

caffè” por um pronome. Vá 

em “Analisar” para obter 

mais indicações. 

Lo prenda Attenzione, hai sbagliato la 

posizione del pronome e hai 

coniugato il verbo 

all’imperativo indiretto (Lei). 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você errou a posição 

do pronome e conjugou o 

verbo no imperativo indireto 

(Lei). Vá em “Analisar” para 

ter outras indicações. 
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Prende Attenzione, la desinenza del 

verbo è sbagliata e manca il 

pronome. Vai su “Analizzare” 

per capire meglio come si 

costruisce l’imperativo diretto 

(tu). 

Atenção, a desinência do 

verbo está errada, e falta o 

pronome. Vá em “Analisar” 

para entender melhor como se 

constrói o imperativo direto 

(tu). 

Prendelo Attenzione, la desinenza del 

verbo è sbagliata. Il pronome 

è corretto! Vai su 

“Analizzare” per capire 

meglio come si costruisce 

l’imperativo diretto (tu). 

Atenção, a desinência do 

verbo está errada. O pronome 

está correto! Vá em 

“Analisar” para entender 

melhor como se constrói o 

imperativo direto (tu). 

Prende un caffè Attenzione, la desinenza del 

verbo è sbagliata e “un caffè” 

deve essere sostituito con un 

pronome. Vai su “Analizzare” 

per capire meglio come si 

costruisce l’imperativo diretto 

(tu). 

Atenção, a desinência do 

verbo está errada e “un caffè” 

deve ser substituído por um 

pronome. Vá em “Analisar” 

para entender melhor como se 

constrói o imperativo direto 

(tu). 

Lo prende Attenzione, la desinenza del 

verbo è sbagliata e anche la 

posizione del pronome. Vai 

su “Analizzare” per capire 

meglio come si costruisce 

l’imperativo diretto (tu). 

Atenção, a desinência do 

verbo está errada e também a 

posição do pronome. Vá em 

“Analisar” para entender 

melhor como se constrói o 

imperativo direto (tu). 

Nenhuma das anteriores Scusa, non è stato possibile 

identificare la tua risposta. 

Devi trasformare 

l’espressione evidenziata 

della frase in un consiglio 

all’imperativo diretto (tu). 

Controlla eventuali errori di 

digitazione o vai su 

“Analizzare”! 

Desculpe, não foi possível 

identificar a sua resposta. 

Você tem que transformar a 

expressão evidenciada da 

frase em um conselho no 

imperativo direto (tu). Veja se 

não há erros de digitação ou 

vá em “Analisar”! 

Tabela 44 -  Lista de previsão de respostas e MFs questão “c”, atividade 4 

 

De acordo com o tipo de erro cometido, o programa emite as seguintes MAs: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 

Prendi In questa frase si deve 

inserire anche il pronome 

diretto “lo” riferito a “un 

caffè” della prima frase. 

Nesta frase, deve-se inserir 

também o pronome direto 

“lo” referido a “un caffè” da 

primeira frase. 

Prendi un caffè Per non ripetere l'espressione 

"un caffè" della prima frase, 

si deve inserire dopo il verbo 

il pronome diretto “lo” 

riferito a quello che si deve 

prendere senza zucchero! 

Para não repetir a expressão 

“un caffè” da primeira frase, 

deve-se inserir, depois do 

verbo, o pronome direto “lo” 

referido ao que se deve tomar 

sem açúcar! 

Lo prendi All’imperativo diretto di 2ª 

persona singolare (tu) il 

pronome deve essere inserito 

No imperativo direto de 2ª 

pessoa singular (tu), o 

pronome deve ser inserido 
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dopo il verbo e senza lo 

spazio. 

depois do verbo e sem o 

espaço. 

Prendere; Prendere un caffè; 

Lo prendere; Prenda; Prenda 

un caffè; Lo prenda; Prende; 

Lo prende; Prende un caffè; 

Nenhuma das anteriores  

Il verbo “prendere” è di 

seconda coniugazione (ERE) 

e quindi ha la desinenza in –i 

all’imperativo diretto (tu). In 

questo caso si deve inserire 

dopo il verbo anche il 

pronome diretto “lo” riferito a 

“un caffè”. 

O verbo “prendere” é de 

segunda conjugação (ERE) e, 

portanto, possui a desinência 

em –i no imperativo direto 

(tu). Nesse caso, deve-se 

inserir, depois do verbo, 

também o pronome direto 

“lo” referido a “un caffè”. 

Prenderlo; Prendalo; Prendelo Il verbo “prendere” è di 

seconda coniugazione (ERE) 

e quindi ha la desinenza in –i 

all’imperativo diretto (tu). 

O verbo “prendere” é de 

segunda conjugação (ERE) e, 

portanto, possui a desinência 

em –i no imperativo direto 

(tu). 
Tabela 45 – Lista de MAs relativas à questão “c”, atividade 4 

 

As mensagens sempre ativas MR e ME são, respectivamente: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio: Ti 

consiglio di mettere il 

cappotto. Mettilo adesso! 

Eis um exemplo: (...) 

Mensagem Executar 

La risposta giusta è 

“prendilo” perché i verbi in 

ERE all’imperativo diretto di 

2ª persona singolare (tu) 

hanno la desinenza in –i. In 

questo caso si deve inserire 

dopo il verbo anche il 

pronome “lo” riferito a “un 

caffè”. Per visualizzare 

meglio, osserva la desinenza 

e il pronome in lettere 

maiuscole: prend I LO. 

A resposta correta é 

“prendilo” porque os verbos 

em ERE, no imperativo direto 

de 2ª pessoa singular (tu), 

possuem a desinência em –i. 

Nesse caso, deve-se inserir, 

depois do verbo, também o 

pronome “lo” referido a “un 

caffè”. Para visualizar 

melhor, observe a desinência 

e o pronome em letras 

maiúsculas: prend I LO. 
Tabela 46 – MR e ME relativas à questão “c”, atividade 4 

 

 A quarta questão, d) Non hai ancora letto il nuovo romanzo di Italo Calvino? 

Cosa aspetti? _______________! [Ainda não leu o novo romance de Italo Calvino? O 

que está esperando? _______________!], exige o mesmo grau de conhecimento 

linguístico da questão anterior para a sua resolução. Portanto, a lista de previsões e o 

conteúdo das mensagens são análogos ao da questão “c”, como podemos observar na 

descrição da tabela abaixo: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

Leggilo La tua risposta è giusta. 

Bravo (a)! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 
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Leggitelo La tua risposta è giusta. 

Bravo (a)! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

Leggi Ops, il verbo è corretto ma 

manca il pronome! Leggi che 

cosa? Vai su “Analizzare” o 

prendi un esempio in 

“Risolvere”. 

Ops, o verbo está correto, 

mas falta o pronome! Ler o 

quê? Vá em “Analisar” ou 

pegue um exemplo em 

“Resolver”. 

Lo leggi Attenzione, la posizione del 

pronome è sbagliata. Vai su 

“Analizzare” o su “Risolvere” 

per avere un esempio. 

Atenção, a posição do 

pronome está errada. Vá em 

“Analisar” ou em “Resolver” 

para obter um exemplo. 

Leggi il nuovo romanzo di 

Italo Calvino 

Attenzione, devi sostituire “il 

nuovo romanzo di Italo 

Calvino” con un pronome. 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni o su 

“Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, você tem que 

substituir “il nuovo romanzo 

di Italo Calvino” por um 

pronome. Vá em “Analisar” 

para ter outras indicações ou 

em “Resolver” para obter um 

exemplo. 

Leggere Ops, non hai coniugato il 

verbo e non hai inserito il 

pronome. Ti consiglio di 

leggere il messaggio di 

“Analizzare”. 

Ops, você não conjugou o 

verbo e não inseriu o 

pronome. Te aconselho ler a 

mensagem de “Analisar”. 

Leggerlo Attenzione, non hai coniugato 

il verbo. Il pronome è 

corretto! Vai su “Analizzare” 

per avere altre indicazioni o 

su “Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, você não conjugou 

o verbo. O pronome está 

correto! Vá em “Analisar” 

para ter outras indicações ou 

em “Resolver” para obter um 

exemplo. 

Lo leggere Attenzione, hai sbagliato la 

posizione del pronome e non 

hai coniugato il verbo. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, você errou a posição 

do pronome e não conjugou o 

verbo. Vá em “Analisar” para 

ter outras indicações. 

Leggere il nuovo romanzo di 

Italo Calvino 

Attenzione, non hai coniugato 

il verbo e non hai sostituito 

“il nuovo romanzo di Italo 

Calvino” con un pronome. 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você não conjugou 

o verbo e não substituiu “il 

nuovo romanzo di Italo 

Calvino” por um pronome. 

Vá em “Analisar” para ter 

mais indicações. 

Legga Ops, hai coniugato il verbo 

all’imperativo indiretto (Lei) 

e non hai inserito il pronome. 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Ops, você conjugou o verbo 

no imperativo indireto (Lei) e 

não inseriu o pronome. Vá em 

“Analisar” para ter mais 

indicações. 

Leggalo Attenzione, hai coniugato il 

verbo all’imperativo indiretto 

(Lei). Il pronome è giusto! 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni o su 

“Risolvere” per avere un 

esempio. 

Atenção, você conjugou o 

verbo no imperativo indireto 

(Lei). O pronome está 

correto! Vá em “Analisar” 

para ter outras indicações ou 

em “Resolver” para obter um 

exemplo. 

Lo legga Attenzione, hai sbagliato la 

posizione del pronome e hai 

Atenção, você errou a posição 

do pronome e conjugou o 
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coniugato il verbo 

all’imperativo indiretto (Lei). 

Ti consiglio di andare su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

verbo no imperativo indireto 

(Lei). Te aconselho ir em 

“Analisar” para ter outras 

indicações. 

Legga il nuovo romanzo di 

Italo Calvino 

Attenzione, hai coniugato il 

verbo all’imperativo indiretto 

(Lei) e non hai sostitutito “il 

nuovo romanzo di Italo 

Calvino” con un pronome. Ti 

consiglio di andare su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, você conjugou o 

verbo no imperativo indireto 

(Lei) e não substituiu “il 

nuovo romanzo di Italo 

Calvino” por um pronome. Te 

aconselho ir em “Analisar” 

para ter mais indicações. 

Legge Attenzione, la coniugazione 

del verbo è sbagliata e non 

hai inserito il pronome. Vai 

su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, a conjugação do 

verbo está errada e você não 

inseriu o pronome. Vá em 

“Analisar” para mais 

indicações. 

Leggelo Attenzione, hai sbagliato la 

coniugazione del verbo. Il 

pronome è giusto! Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, você errou a 

conjugação do verbo. O 

pronome está correto! Vá em 

“Analisar” para mais 

indicações. 

Lo legge Attenzione, hai sbagliato la 

posizione del pronome e la 

coniugazione del verbo. Vai 

su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você errou a posição 

do pronome e a conjugação 

do verbo. Vá em “Analisar” 

para mais indicações. 

Legge il nuovo romanzo di 

Italo Calvino 

Attenzione, hai sbagliato la 

coniugazione del verbo e non 

hai sostituito “il nuovo 

romanzo di Italo Calvino” 

con un pronome. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, você errou a 

conjugação do verbo e não 

substituiu “il nuovo romanzo 

di Italo Calvino” por um 

pronome. Vá em “Analisar” 

para ter outras indicações. 

Nenhuma das anteriores Scusa, non è stato possibile 

identificare la tua risposta. 

Devi trasformare 

l’espressione evidenziata 

della frase in un consiglio 

all’imperativo diretto (tu). 

Controlla eventuali errori di 

digitazione o vai su 

“Analizzare”! 

Desculpe, não foi possível 

identificar a sua resposta. 

Você tem que transformar a 

expressão evidenciada da 

frase em um conselho no 

imperativo direto (tu). Veja se 

não há erros de digitação ou 

vá em “Analisar”! 

Tabela 47 – Lista de previsão de respostas e MFs questão “d”, atividade 4 

 

Para cada categoria de erro cometido, foram elaboradas as seguintes MAs: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 

Leggi In questa frase si deve 

inserire dopo il verbo anche il 

pronome diretto “lo” riferito a 

Nesta frase, deve-se inserir, 

depois do verbo, também o 

pronome direto “lo” referente 
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“il nuovo romanzo di Italo 

Calvino”. 

a “il nuovo romanzo di Italo 

Calvino”. 

Lo leggi All’imperativo diretto di 2ª 

persona singolare (tu), il 

pronome deve essere inserito 

dopo il verbo e senza lo 

spazio. 

No imperativo direto de 2ª 

pessoa singular (tu), o 

pronome deve ser inserido 

depois do verbo e sem o 

espaço. 

Leggi il nuovo romanzo di 

Italo Calvino 

L’espressione “il nuovo 

romanzo di Italo Calvino” è 

maschile singolare, quindi è 

sostituita con il pronome 

diretto “lo”. 

A expressão “il nuovo 

romanzo di Italo Calvino” é 

singular e masculina, 

portanto, é substituída pelo 

pronome direto “lo”. 

Leggere, Leggere il nuovo 

romanzo di Italo Calvino, 

Legga, Legga il nuovo 

romanzo di Italo Calvino, 

Legge, Legge il nuovo 

romanzo di Italo Calvino; 

Nenhuma das anteriores 

All’imperativo diretto di 

seconda persona singolare 

(tu), i verbi in ERE hanno la 

desinenza in –i. Il pronome 

diretto “lo” riferito a “il 

nuovo romanzo di Italo 

Calvino” deve essere inserito 

dopo il verbo e senza lo 

spazio. 

No imperativo direto de 

segunda pessoa singular (tu), 

os verbos em ERE têm a 

desinência em –i. O pronome 

direto “lo” referido a “il 

nuovo romanzo di Italo 

Calvino” deve ser inserido 

depois do verbo e sem o 

espaço. 

Leggerlo, Leggalo, Leggelo All’imperativo diretto di 2ª 

persona singolare (tu) i verbi 

in ERE hanno la desinenza in 

–i. 

No imperativo de 2ª pessoa 

singular (tu), os verbos em 

ERE têm a desinência em –i. 

Lo leggere, Lo legga, Lo 

legge 

All’imperativo diretto di 2ª 

persona singolare (tu) i verbi 

in ERE hanno la desinenza in 

–i. I pronomi sono inseriti 

dopo il verbo e senza lo 

spazio. 

No imperativo direto de 2ª 

pessoa singular (tu), os 

verbos em ERE têm a 

desinência em –i. Os 

pronomes são inseridos 

depois do verbo e sem o 

espaço. 
Tabela 48 – Lista de MAs relativas à questão “d”, atividade 4 

 

As mensagens sempre ativas MR e ME são, respectivamente: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio: Non hai 

ancora messo il cappotto? 

Mettilo adesso! 

Eis um exemplo: (...) 

Mensagem Executar 

La risposta giusta è “leggilo” 

perché i verbi in ERE 

all’imperativo diretto di 2ª 

persona singolare (tu) hanno 

la desinenza in –i. In questo 

caso si deve inserire dopo il 

verbo anche il pronome “lo” 

riferito a “il nuovo romanzo 

di Italo Calvino”. Per 

visualizzare meglio, osserva 

la desinenza e il pronome in 

lettere maiuscole: legg I LO. 

A resposta correta é “leggilo” 

porque os verbos em ERE, no 

imperativo direto de 2ª pessoa 

singular (tu) têm a desinência 

em –i. Neste caso, deve-se 

inserir, depois do verbo, 

também o pronome “lo”, 

referido a “il nuovo romanzo 

di Italo Calvino”. Para 

visualizar melhor, observe a 

desinência e o pronome em 

letras maiúsculas: legg I LO. 
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Tabela 49 – MR e ME relativas à questão “d”, atividade 4 

 

A quinta questão, e) Ma dai, non hai ancora fatto gli esercizi? 

_______________ adesso con me! [Mas o quê, você ainda não fez os exercícios? 

______________ agora comigo!], é composta pelas seguintes previsões de resposta, 

além das MFs: da resposta correta “falli”, para a qual foi atribuída a mesma MF de 

acerto das questões anteriores, e das seguintes respostas incorretas e suas respectivas 

MFs de erro: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

Falli La tua risposta è giusta. 

Bravo (a)! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

Fali Ops, è quasi giusto. Manca 

solo raddoppiare la 

consonante del pronome! Vai 

su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni o su 

“Risolvere” per avere un 

esempio. 

Ops, está quase correto. Falta 

somente duplicar a consoante 

do pronome! Vá em 

“Analisar” para ter outras 

indicações ou em “Resolver” 

para obter um exemplo. 

Li fai; Li fa’ Attenzione, la posizione del 

pronome è sbagliata. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, a posição do 

pronome está errada. Vá em 

“Analisar” para obter outras 

indicações. 

Fai; fa’ Attenzione, manca il 

pronome! Fa’ (o fai) che 

cosa? Vai su “Analizzare” per 

avere altre indicazioni. 

Atenção, falta o pronome! 

Faça o quê? Vá em 

“Analisar” para outras 

indicações. 

Fai gli esercizi; fa’ gli 

esercizi 

Attenzione: il verbo è giusto. 

Ma devi sostituire 

l’espressione “gli esercizi” 

con un pronome. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção: o verbo está correto. 

Mas você deve substituir a 

expressão “gli esercizi” por 

um pronome. Vá em 

“Analisar” para mais 

indicações. 

Fare Attenzione, non hai coniugato 

il verbo e inserito il pronome. 

Ti consiglio di andare su 

“Analizzare” per sapere come 

si fa! 

Atenção, você não conjugou 

o verbo e não inseriu o 

pronome. Te aconselho ir em 

“Analisar” para saber como 

se faz! 

Farli Attenzione, il pronome è 

giusto ma non hai coniugato 

il verbo. Vai su “Analizzare” 

per avere altre indicazioni. 

Atenção, o pronome está 

correto, mas você não 

conjugou o verbo. Vá em 

“Analisar” para mais 

indicações. 

Li fare Attenzione, hai sbagliato la 

posizione del pronome e non 

hai coniugato il verbo. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, você errou a posição 

do pronome e não conjugou o 

verbo. Vá em “Analisar” para 

ter outras indicações. 

Facciali Ops, il pronome è giusto, ma Ops, o pronome está correto, 
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hai coniugato il verbo 

all’imperativo indiretto (Lei). 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

mas você conjugou o verbo 

no imperativo indireto (Lei). 

Vá em “Analisar” para mais 

indicações. 

Li faccia Attenzione, hai sbagliato la 

posizione del pronome e hai 

coniugato il verbo 

all’imperativo indiretto (Lei). 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você errou a posição 

do pronome e conjugou o 

verbo no imperativo indireto 

(Lei). Vá em “Analisar” para 

mais indicações. 

Faccia gli esercizi Attenzione, hai coniugato il 

verbo all’imperativo indiretto 

(Lei) e non hai sostituito “gli 

esercizi” con un pronome. 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você conjugou o 

verbo no imperativo indireto 

(Lei), e não substituiu “gli 

esercizi” por um pronome. Vá 

em “Analisar” para obter 

outras indicações. 

Fa Attenzione, la coniugazione 

del verbo è sbagliata e manca 

il pronome. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, a conjugação do 

verbo está errada e falta o 

pronome. Vá em “Analisar” 

para obter outras indicações. 

Li fa Attenzione, hai sbagliato la 

posizione del pronome e la 

coniugazione del verbo. Vai 

su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você errou a posição 

do pronome e a conjugação 

do verbo. Vá em “Analisar” 

para obter outras indicações. 

Fa gli esercizi Attenzione, la coniugazione 

del verbo è sbagliata e non 

hai sostituito “gli esercizi” 

con un pronome. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, a conjugação do 

verbo está errada e você não 

substituiu “gli esercizi” por 

um pronome. Vá em 

“Analisar” para ter outras 

indicações. 

fagli Attenzione, il pronome è 

sbagliato! Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, o pronome está 

errado! Vá em “Analisar” 

para maiores indicações. 

Gli fai; gli fa’ Attenzione, hai sbagliato il 

pronome e la sua posizione. 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você errou o 

pronome e a sua posição. Vá 

em “Analisar” para obter 

mais indicações. 

Fallo Attenzione, hai sbagliato solo 

il pronome. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, você errou somente 

o pronome. Vá em “Analisar” 

para obter mais indicações. 

Nenhuma das anteriores Scusa, non è stato possibile 

identificare la tua risposta. 

Devi trasformare 

l’espressione evidenziata 

della frase in un consiglio 

all’imperativo diretto (tu). 

Controlla eventuali errori di 

digitazione o vai su 

“Analizzare”! 

Desculpe, não foi possível 

identificar a sua resposta. 

Você tem que transformar a 

expressão evidenciada da 

frase em um conselho no 

imperativo direto (tu). Veja se 

não há erros de digitação ou 

vá em “Analisar”! 

Tabela 50 – Lista de previsão de respostas e MFs questão “e”, atividade 4 
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Para cada categoria de erro cometido, foram elaboradas as seguintes MAs: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 

Fali All’imperativo diretto (tu) 

dobbiamo raddoppiare la 

consonante dei pronomi solo 

nei verbi che si coniugano 

con una sillaba come fa’, da’, 

sta’, va’ e di’. Così abbiamo 

“fallo, dalla, stammi, vacci e 

dillo”, per esempio. 

No imperativo direto (tu), 

temos que duplicar a 

consoante dos pronomes 

somentes nos verbos que se 

conjugam com uma sílaba, 

como fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Assim, temos “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, por 

exemplo. 

Li fai; Li fa’ All’imperativo diretto (tu) i 

pronomi devono essere 

inseriti dopo il verbo. Ma 

attenzione: dobbiamo 

raddoppiare la consonante dei 

pronomi nei verbi che si 

coniugano con una sillaba 

come fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Così abbiamo “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, per 

esempio. 

No imperativo direto (tu), os 

pronomes devem ser 

inseridos depois do verbo. 

Mas atenção: temos que 

duplicar a consoante dos 

pronomes nos verbos que se 

conjugam com uma sílaba 

como fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Assim, temos “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, por 

exemplo. 

Fai; Fa’; Fai gli esercizi; Fa’ 

gli esercizi 

Il verbo “fare” della prima 

frase accompagna l’oggetto 

diretto “gli esercizi”. Questo 

oggetto è espresso nella 

seconda frase con il pronome 

“li” – maschile plurale. Ma 

attenzione: dobbiamo 

raddoppiare la consonante dei 

pronomi nei verbi che si 

coniugano con una sillaba 

come fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Così abbiamo “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, per 

esempio. 

O verbo “fare” da primeira 

frase acompanha o objeto 

direto “gli esercizi”. Este 

objeto é expresso na segunda 

frase pelo pronome “li” – 

masculino plural. Mas 

atenção: temos que duplicar a 

consoante dos pronomes nos 

verbos que se conjugam com 

uma sílaba como fa’, da’, 

sta’, va’ e di’. Assim, temos 

“fallo, dalla, stammi, vacci e 

dillo”, por exemplo. 

Fare; Li fare; Li faccia; 

Faccia gli esercizi; Fa; Li fa; 

Fa gli esercizi; Nenhuma das 

anteriores 

Il verbo “fare” è irregolare e 

all’imperativo diretto (tu) si 

coniuga fa’ o fai. 

L’espressione “gli esercizi” 

deve venire in forma di 

pronome (li) nella seconda 

frase, localizzato dopo il 

verbo e senza lo spazio. Ma 

attenzione: dobbiamo 

raddoppiare la consonante dei 

pronomi nei verbi che si 

coniugano con una sillaba 

come fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Così abbiamo “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, per 

O verbo “fare” é irregular e, 

no imperativo direto (tu), se 

conjuga fa’ ou fai. A 

expressão “gli esercizi” deve 

vir em forma de pronome (li) 

na segunda frase, localizado 

depois do verbo e sem o 

espaço. Mas atenção: temos 

que duplicar a consoante dos 

pronomes nos verbos que se 

conjugam com uma sílaba 

como fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Assim, temos “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, por 

exemplo. 



203 
 

esempio. 

Farli; Facciali Il verbo “fare” è irregolare e 

all’imperativo diretto (tu) si 

coniuga fa’ o fai. Ma 

attenzione: dobbiamo 

raddoppiare la consonante dei 

pronomi nei verbi che si 

coniugano con una sillaba 

come fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Così abbiamo “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, per 

esempio. 

O verbo “fare” é irregular e, 

no imperativo direto (tu), se 

conjuga fa’ ou fai. Mas 

atenção: temos que duplicar a 

consoante dos pronomes nos 

verbos que se conjugam com 

uma sílaba como fa’, da’, 

sta’, va’ e di’. Assim, temos 

“fallo, dalla, stammi, vacci e 

dillo”, por exemplo. 

Fagli “gli” è un pronome indiretto 

(a lui, a loro) o 

semplicemente un articolo 

(gli esercizi). Il pronome 

diretto che sostituisce 

l’espressione “gli esercizi” è 

“li” – maschile plurale. Ma 

attenzione: dobbiamo 

raddoppiare la consonante dei 

pronomi nei verbi che si 

coniugano con una sillaba 

come fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Così abbiamo “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, per 

esempio. 

“gli” é um pronome indireto 

(a lui, a loro) ou, 

simplesmente, um artigo (gli 

esercizi). O pronome direto 

que substitui a expressão “gli 

esercizi” é “li” – masculino 

plural. Mas atenção: temos 

que duplicar a consoante dos 

pronomes nos verbos que se 

conjugam com uma sílaba 

como fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Assim, temos “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, por 

exemplo. 

Gli fai; Gli fa’ “gli” è un pronome indiretto 

(a lui, a loro) o 

semplicemente un articolo 

(gli esercizi). Il pronome 

diretto che sostituisce 

l’espressione “gli esercizi” è 

“li” – maschile plurale. 

All’imperativo diretto (tu) il 

pronome deve essere inserito 

dopo il verbo e senza lo 

spazio. Ma attenzione: 

dobbiamo raddoppiare la 

consonante dei pronomi nei 

verbi che si coniugano con 

una sillaba come fa’, da’, 

sta’, va’ e di’. Così abbiamo 

“fallo, dalla, stammi, vacci e 

dillo”, per esempio. 

“gli” é um pronome indireto 

(a lui, a loro) ou, 

simplesmente, um artigo (gli 

esercizi). O pronome direto 

que substitui a expressão “gli 

esercizi” é “li” – masculino 

plural. No imperativo direto 

(tu), o pronome deve ser 

inserido depois do verbo e 

sem o espaço. Mas atenção: 

temos que duplicar a 

consoante dos pronomes nos 

verbos que se conjugam com 

uma sílaba como fa’, da’, 

sta’, va’ e di’. Assim, temos 

“fallo, dalla, stammi, vacci e 

dillo”, por exemplo. 

Fallo Il verbo “fare” ha come 

oggetto “gli esercizi”, che è 

una espressione maschile 

plurale. Quindi, il pronome 

che la sostituisce è il pronome 

diretto “li”. 

O verbo “fazer” tem como 

objeto “gli esercizi”, que é 

uma expressão masculina 

plural. Portanto, o pronome 

que a substitui é o pronome 

direto “li”. 
Tabela 51 – Lista de MAs relativas à questão “e”, atividade 4 
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As mensagens sempre ativas MR e ME são, respectivamente: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio. Devi fare le 

attività di matematica? Falle 

adesso! 

Eis um exemplo: (...) 

Mensagem Executar 

Il verbo “fare” è irregolare e 

all’imperativo diretto (tu) si 

coniuga: fa’ o fai. Con il 

pronome diretto “li” riferito a 

“gli esercizi”, si deve 

raddoppiare la consonante 

“l”. La risposta giuta è, 

quindi, “falli”. Per 

visualizzare meglio: fa’ + li = 

falli. 

O verbo “fare” é irregular e, 

no imperativo direto (tu), se 

conjuga: fa’ ou fai. Com o 

pronome direto “li” referido a 

“gli esercizi”, deve-se 

duplicar a consoante “l”. A 

resposta correta é, portanto, 

“falli”. Para visualizar 

melhor: fa’ + li = falli. 

Tabela 52 – MR e ME relativas à questão “e”, atividade 4 

 

 A penúltima questão, f) Ti consiglio di dire la verità. _____________ a tutti, mi 

raccomando [Te aconselho dizer a verdade. ________________ a todos, por favor], 

possui o mesmo grau de complexidade da questão anterior. Para as respostas incorretas 

previstas e não previstas, segue a tabela de MFs de erro específicas: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

Dilla La tua risposta è giusta. 

Bravo (a)! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

Dillo Attenzione, hai sbagliato solo 

il pronome. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, você errou apenas o 

pronome. Vá em “Analisar” 

para obter outras indicações. 

Di’ Ops, manca qualcosa nella 

tua risposta. Di’ che cosa? 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Ops, falta algo na sua 

resposta. Diga o quê? Vá em 

“Analisar” para obter outras 

indicações. 

La di’ Attenzione, hai sbagliato solo 

la posizione del pronome. Vai 

su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você errou apenas a 

posição do pronome. Vá em 

“Analisar” para obter outras 

indicações. 

Di’ la verità Attenzione, hai dimenticato di 

sostituire “la verità” con un 

pronome. Vai su “Analizzare” 

per avere altre indicazioni 

Atenção, você esqueceu de 

substituir “la verità” por um 

pronome. Vá em “Analisar” 

para obter mais indicações 

Dire Attenzione, non hai coniugato 

il verbo e nemmeno hai 

inserito il pronome... Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, você não conjugou 

o verbo e nem inseriu o 

pronome... Vá em “Analisar” 

para obter mais indicações. 

Dirla Attenzione, non hai coniugato 

il verbo. Il pronome invece è 

Atenção, você não conjugou 

o verbo. O pronome está 
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corretto! Vai su “Analizzare” 

per avere altre indicazioni. 

correto! Vá em “Analisar” 

para obter mais indicações. 

La dire Attenzione, hai sbagliato la 

posizione del pronome e non 

hai coniugato il verbo! Vai su 

“Analizzare” per avere 

indicazioni più precise. 

Atenção, você errou a posição 

do pronome e não conjugou o 

verbo! Vá em “Analisar” para 

obter mais indicações. 

Dire la verità Attenzione, non hai coniugato 

il verbo e non hai sostituito 

“la verità” con un pronome. 

Vai su “Analizzare” per avere 

indicazioni più precise. 

Atenção, você não conjugou 

o verbo e não substituir “la 

verità” por um pronome. Vá 

em “Analisar” para obter 

mais indicações. 

Dici; Dice Ops, hai coniugato il verbo 

all’indicativo e non hai 

inserito il pronome. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Ops, você conjugou o verbo 

no indicativo e não inseriu o 

pronome. Vá em “Analisar” 

para obter mais indicações. 

Dicila; Dicela Attenzione, il pronome è 

corretto, ma hai coniugato il 

verbo nel modo indicativo... 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, o pronome está 

correto, mas você conjugou o 

verbo no modo indicativo... 

Vá em “Analisar” para ter 

mais indicações. 

La dici; La dice Attenzione, hai sbagliato la 

posizione del pronome e hai 

coniugato il verbo 

all’indicativo. Vai su 

“Analizzare” se vuoi avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você errou a posição 

do pronome e conjugou o 

verbo no indicativo. Vá em 

“Analisar” se quiser maiores 

indicações. 

Dici la verità; Dice la verità Attenzione, hai coniugato il 

verbo all’indicativo e non hai 

sostituito “la verità” con un 

pronome. Vai su “Analizzare” 

per avere altre indicazioni. 

Atenção, você conjugou o 

verbo no indicativo e não 

substituiu “la verità” por um 

pronome. Vá em “Analisar” 

para maiores indicações. 

Nenhuma das anteriores Scusa, non è stato possibile 

identificare la tua risposta. 

Devi trasformare 

l’espressione evidenziata 

della frase in un consiglio 

all’imperativo diretto (tu). 

Controlla eventuali errori di 

digitazione o vai su 

“Analizzare”! 

Desculpe, não foi possível 

identificar a sua resposta. 

Você tem que transformar a 

expressão evidenciada da 

frase em um conselho no 

imperativo direto (tu). Veja se 

não há erros de digitação ou 

vá em “Analisar”! 

Tabela 53 -  Lista de previsão de respostas e MFs questão “f”, atividade 4 

 

Para cada categoria de erro cometido, foram elaboradas as seguintes MAs: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 

Dillo Il verbo “dire” in questa frase 

ha come oggetto “la verità”, 

che è una espressione 

femminile singolare. Quindi, 

il pronome che la sostituisce è 

O verbo “dire”, nesta frase, 

tem como objeto “la verità”, 

que é uma expressão feminina 

singular. Portanto, o pronome 

que a substitui é “la”. 
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“la”. 

Di’ Dopo il verbo all’imperativo 

dobbiamo inserire il pronome 

“la” (femminile singolare) 

corrispondente a “la verità”. 

Ma attenzione: dobbiamo 

raddoppiare la consonante dei 

pronomi nei verbi che si 

coniugano con una sillaba 

come fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Così abbiamo “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, per 

esempio. 

Depois do verbo no 

imperativo, temos que inserir 

o pronome “la”(feminino 

singular) correspondente a “la 

verità”. Mas atenção: temos 

que duplicar a consoante dos 

pronomes nos verbos que se 

conjugam com uma sílaba 

como fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Assim, temos “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, por 

exemplo. 

La di’ All’imperativo diretto (tu) i 

pronomi devono essere 

collocati dopo il verbo e 

senza lo spazio. Ma 

attenzione: dobbiamo 

raddoppiare la consonante dei 

pronomi nei verbi che si 

coniugano con una sillaba 

come fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Così abbiamo “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, per 

esempio. 

No imperativo direto (tu), os 

pronomes devem ser 

colocados depois do verbo e 

sem o espaço. Mas atenção: 

temos que duplicar a 

consoante dos pronomes nos 

verbos que se conjugam com 

uma sílaba como fa’, da’, 

sta’, va’ e di’. Assim, temos 

“fallo, dalla, stammi, vacci e 

dillo”, por exemplo. 

Di’ la verità Per non ripetere l’espressione 

“la verità”, alla seconda frase 

dobbiamo utilizzare, dopo il 

verbo e senza lo spazio, il 

pronome diretto “la”- 

femminile singolare. Ma 

attenzione: dobbiamo 

raddoppiare la consonante dei 

pronomi nei verbi che si 

coniugano con una sillaba 

come fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Così abbiamo “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, per 

esempio. 

Para não repetir a expressão 

“la verità”, na segunda frase 

temos que utilizar, depois do 

verbo e sem o espaço, o 

pronome direto “la” – 

feminino singular. Mas 

atenção: temos que duplicar a 

consoante dos pronomes nos 

verbos que se conjugam com 

uma sílaba como fa’, da’, 

sta’, va’ e di’. Assim, temos 

“fallo, dalla, stammi, vacci e 

dillo”, por exemplo. 

Dirla Il verbo “dire” all’imperativo 

diretto (tu) è irregolare e si 

coniuga di’. Ma attenzione: 

dobbiamo raddoppiare la 

consonante dei pronomi nei 

verbi che si coniugano con 

una sillaba come fa’, da’, 

sta’, va’ e di’. Così abbiamo 

“fallo, dalla, stammi, vacci e 

dillo”, per esempio. 

O verbo “dire”, no imperativo 

direto (tu), é irregular e se 

conjuga di’. Mas atenção: 

temos que duplicar a 

consoante dos pronomes nos 

verbos que se conjugam com 

uma sílaba como fa’, da’, 

sta’, va’ e di’. Assim, temos 

“fallo, dalla, stammi, vacci e 

dillo”, por exemplo. 

Dire; La dire; Dire la verità; 

Dici; Dice; La dici; La dice; 

Dici la verità; Dice la verità; 

Nenhuma das anteriores 

Il verbo “dire” all’imperativo 

diretto (tu) è irregolare e si 

coniuga di’. In questa frase 

dobbiamo inserire dopo il 

verbo anche il pronome “la” 

riferito a “la verità”. Ma 

O verbo “dire”, no imperativo 

direto (tu), é irregular e se 

conjuga di’. Nesta frase, 

temos que inserir, depois do 

verbo, também o pronome 

“la”, referido a “la verità”. 
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attenzione: dobbiamo 

raddoppiare la consonante dei 

pronomi nei verbi che si 

coniugano con una sillaba 

come fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Così abbiamo “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, per 

esempio. 

Mas atenção: temos que 

duplicar a consoante dos 

pronomes nos verbos que se 

conjugam com uma sílaba 

como fa’, da’, sta’, va’ e di’. 

Assim, temos “fallo, dalla, 

stammi, vacci e dillo”, por 

exemplo. 
Tabela 54 – Lista de MAs relativas à questão “f”, atividade 4 

 

As mensagens sempre ativas MR e ME são, respectivamente: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio: Perché non 

dici di chi sei innamorata? 

Dillo solo a me! 

Eis um exemplo: (...) 

Mensagem Executar 

Il verbo “dire” all’imperativo 

diretto (tu) è irregolare e si 

coniuga di’. In questa frase 

dobbiamo inserire dopo il 

verbo anche il pronome “la” 

riferito a “la verità”. La 

consonante di questo 

pronome, “l”, deve essere 

raddoppiata perché il verbo 

“dire” ha un’unica sillaba 

all’imperativo diretto (tu). Per 

visualizzare meglio, abbiamo: 

di’ + la = dilla. 

O verbo “dire”, no imperativo 

direto (tu), é irregular e se 

conjuga “di’”. Nesta frase, 

temos que inserir, depois do 

verbo, também o pronome 

“la”, referente a “la verità”. A 

consoante desse pronome, 

“l”, deve ser duplicada 

porque o verbo “dire” possui 

uma única sílaba no 

imperativo direto (tu). Para 

visualizar melhor, temos: di’ 

+ la = dilla. 
Tabela 55 – MR e ME relativas à questão “f”, atividade 4 

 

A última questão, g) Perché ti preoccupi così? Dai, non ____________________ 

tanto! [Por que você se preocupa assim? Vai, não ___________________ tanto!], é composta 

pelas seguintes previsões de resposta e MFs: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

preoccuparti La tua risposta è giusta. 

Bravissimo (a)! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

ti preoccupare La tua risposta è giusta. 

Bravissimo (a)! 

A sua resposta está correta. 

Muito bem! 

preoccupare Molto bene, il verbo è scritto 

giustamente all’infinito, non 

coniugato. Ma attenzione, hai 

dimenticato il pronome! Vai 

su “Analizzare” se vuoi avere 

altre indicazioni o su 

“Risolvere” per avere un 

esempio. 

Muito bem, o verbo está 

escrito corretamente, no 

infinitivo, não conjugado. 

Mas atenção, você esqueceu o 

pronome! Vá em “Analisar” 

se quiser mais indicações ou 

em “Resolver” para obter um 

exemplo. 

preoccupati; ti preoccupa Attenzione, il pronome è Atenção, o pronome está 
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corretto ma, particolarmente 

in questo caso, non si deve 

coniugare il verbo... Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni 

correto, mas, especialmente 

neste caso, não se deve 

conjugar o verbo... Vá em 

“Analisar” para obter outras 

indicações 

preoccupa Attenzione, non hai rispettato 

una regola specifica 

dell’imperativo diretto (tu) 

per le frasi negative e non hai 

inserito il pronome. Ti 

consiglio di andare su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, você não respeitou 

uma regra específica do 

imperativo direto (tu) para as 

frases negativas e não inseriu 

o pronome. Te aconselho ir 

em “Analisar” para maiores 

indicações. 

preoccuparsi; si preoccupare Attenzione, hai sbagliato la 

persona del pronome. Vai su 

“Analizzare” se vuoi avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você errou a pessoa 

do pronome. Vá em 

“Analisar” para maiores 

indicações. 

preoccupasi; si preoccupa; 

preoccupisi; si preoccupi 

Attenzione, hai sbagliato il 

verbo e il pronome. Vai su 

“Analizzare” per sapere come 

si fa! 

Atenção, você errou o verbo e 

o pronome. Vá em “Analisar” 

para saber como se faz! 

preoccupareti Attenzione, c’è una lettera in 

più nella tua risposta! Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni o su “Risolvere” 

per avere un esempio. 

Atenção, há uma letra a mais 

na sua resposta! Vá em 

“Analisar” para obter mais 

indicações ou em “Resolver” 

para obter um exemplo. 

Nenhuma das anteriores Scusa, ma non è stato 

possibile verificare la tua 

risposta. Controlla eventuali 

errori di digitazioni o vai su 

“Analizzare” per avere delle 

indicazioni. 

Desculpe, mas não foi 

possível verificar a sua 

resposta. Veja se não cometeu 

erros de digitação ou vá em 

“Analisar” para maiores 

indicações. 
Tabela 56 – Lista de previsão de respostas e MFs questão “g”, atividade 4 

 

As mensagens MA emitidas durante esta questão são: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 

preoccupare Il verbo “preoccuparsi” è 

riflessivo e quindi deve 

accompagnare il pronome 

“ti”. In questo caso la frase 

all’imperativo diretto (tu) è 

negativa, e per questo il 

pronome può essere inserito 

prima o dopo il verbo. 

O verbo “preoccuparsi” é 

reflexivo e, portanto, deve 

acompanhar o pronome “ti”. 

Neste caso, a frase no 

imperativo direto (tu) é 

negativa, e por isso o 

pronome pode ser inserido 

antes ou depois do verbo. 

preoccupati; ti preoccupa Nelle frasi negative (con il 

“non”), i verbi all’imperativo 

diretto (tu) non devono essere 

coniugati. Questo vuol dire 

che i verbi devono essere 

scritti all’infinito! 

Nas frases negativas (com o 

“non), os verbos no 

imperativo direto (tu) não 

devem ser conjugados. Isso 

quer dizer que os verbos 

devem ser escritos no 

infinitivo!  
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Preoccupa; Nenhuma das 

anteriores 

Nelle frasi negative (con il 

“non”), i verbi all’imperativo 

diretto (tu) non devono essere 

coniugati. Il pronome può 

stare prima o dopo il verbo. 

In questo caso, il verbo 

“preoccuparsi” è riflessivo. 

Come si fa? 

Nas frases negativas (com o 

“non”), os verbos no 

imperativo direto não devem 

ser conjugados. O pronome 

pode estar antes ou depois do 

verbo. Neste caso, o verbo 

“preoccuparsi” é reflexivo. 

Como se faz? 

preoccuparsi; si preoccupare Il pronome riflessivo di 2ª 

persona singolare (tu) è “ti” 

O pronome reflexivo de 2ª 

pessoa singular (tu) é “ti” 

preoccupasi; si preoccupa; 

preoccupisi; si preoccupi 

Nelle frasi negative (con il 

“non”), i verbi all’imperativo 

diretto (tu) non devono essere 

coniugati. Il pronome può 

stare prima o dopo il verbo. 

In questo caso, il verbo 

“preoccuparsi” è riflessivo e 

di seconda persona! 

Nas frases negativas (com o 

“non”), os verbos no 

imperativo direto não devem 

ser conjugados. O pronome 

pode estar antes ou depois do 

verbo. Neste caso, o verbo 

“preoccuparsi” é reflexivo e 

de segunda pessoa! 

preoccupareti Quando inseriamo un 

pronome dopo il verbo 

all’infinito dobbiamo togliere 

la lettera “e” del verbo. Così 

abbiamo, per esempio “farla”, 

“leggerlo”, “inviarti”, ecc. 

Quando inserimos um 

pronome depois do verbo no 

infinitivo, temos que retirar a 

letra “e” do verbo. Assim, 

temos, por exemplo, “farla”, 

“leggerlo”, “invitarti”, ecc. 
Tabela 57 – Lista de MAs relativas à questão “g”, atividade 4 

 

As mensagens sempre ativas MR e ME são, respectivamente: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio: Questa 

lezione è importante. Non 

addormentarti! (o non ti 

addormentare!) 

Eis um exemplo: (...) 

Mensagem Executar 

Nelle frasi negative (con il 

“non”), i verbi all’imperativo 

diretto (tu) non devono essere 

coniugati. Il pronome può 

stare prima o dopo il verbo. 

In questo caso, il verbo 

“preoccuparsi” è riflessivo, e 

quindi abbiamo “non 

preoccuparti”. Per 

visualizzare meglio, osserva 

la terminazione e il pronome 

in lettere maiuscole: non 

preoccup AR TI. 

Nas frases negativas (com o 

“non”), os verbos no 

imperativo direto (tu) não 

devem ser conjugados. O 

pronome pode estar antes ou 

depois do verbo. Neste caso, 

o verbo “preoccuparsi” é 

reflexivo, e, portanto, temos 

“non preoccuparti”. Para 

visualizar melhor, observe a 

terminação e o pronome em 

letras maiúsculas: non 

preoccup AR TI. 
Tabela 58 – MR e ME relativas à questão “g”, atividade 4 

 

Finalmente, a segunda questão da quinta e última atividade, b) Non fa niente. 

Segui questi ______________ per informarti in modo piacevole sui fatti del giorno 
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[Não importa. Siga estes _______________ para se informar de forma agradável sobre 

os fatos do dia], é composta pelas seguintes previsões de respostas e correspondentes 

MFs: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

consigli Risposta esatta! Resposta exata! 

consiglio Attenzione, hai sbagliato il 

numero (singolare/plurale) 

della parola. 

Atenção, você errou o 

número (singular/plural) da 

palavra. 

indicazioni Attenzione, non può essere 

“indicazioni” perché questa 

parola è femminile. 

Atenção, não pode ser 

“indicazioni” porque essa 

palavra é feminina. 

indicazione “indicazione” è femminile 

singolare. Controlla meglio la 

costruzione della frase. 

“indicazione” é feminino 

singular. Veja melhor a 

construção da frase. 

idee Attenzione, “idee” è 

femminile. Vai su 

“Analizzare” per avere altre 

indicazioni. 

Atenção, “idee” é feminino. 

Vá em “Analisar” para obter 

outras indicações. 

informazione Attenzione, non puoi inserire 

la parola “informazione” 

perché è femminile singolare. 

Vai su “Analizzare” se vuoi 

altre indicazioni. 

Atenção, você não pode 

inserir a palavra 

“informazione” porque é 

feminino singular. Vá em 

“Analisar” se quiser mais 

indicações. 

informazioni Attenzione, questa parola è 

femminile! Vai su 

“Analizzare” se vuoi altre 

indicazioni. 

Atenção, essa palavra é 

feminina! Vá em “Analisar” 

se quiser mais indicações. 

Nenhuma das anteriores Scusa, ma non è stato 

possibilie verificare la tua 

risposta. Ti consiglio di 

andare su “Analizzare” per 

avere altre informazioni. 

Desculpe, mas não foi 

possível verificar a sua 

resposta. Te aconselho ir em 

“Analisar” para obter mais 

informações. 
Tabela 59 – Lista de previsão de respostas e MFs questão “b”, atividade 5 

 

No âmbito de análise, as mensagens se apresentam da seguinte maneira: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 

consiglio Il pronome “questi” è al 

plurale. Quindi “segui 

questi...” 

O pronome “questi” está no 

plural. Então, “segui questi...” 

indicazioni; idee; 

informazioni 

Il pronome “questi” è 

maschile. Quindi, la parola 

che lo segue deve essere 

maschile! 

O pronome “questi” é 

masculino. Então, a palavra 

que o segue deve ser 

masculina! 

indicazione; informazione  Il pronome “questi” è 

maschile e plurale! Quindi la 

parola che lo segue deve 

O pronome “questi” é 

masculino e plural! Então, a 

palavra que o segue deve ser 
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essere maschile plurale! masculina plural! 

Nenhuma das anteriores Per completare questa frase, 

devi pensare a due cose: 1. In 

questo contesto qual è il 

migliore complemento di 

“seguire”? 2. Il pronome 

“questi” è maschile e plurale! 

Para completar esta frase, 

você deve pensar em duas 

coisas: 1. Neste contexto, 

qual é o melhor complemento 

para “seguire”? 2. O pronome 

“questi” é masculino e plural! 
Tabela 60 – Lista de MAs relativas à questão “b”, atividade 5 

 

As mensagens MR e ME elaboradas para esta questão são: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio: “Non sai 

dov’è via Condotti? Segui 

queste indicazioni:” 

Eis um exemplo: “...” 

Mensagem Executar 

Per completare questa frase la 

parola più appropriata è 

consigli per due motivi. 

Prima, perché l’espressione 

migliore in questo contesto è 

“seguire un consiglio”. 

Secondo, perché il pronome 

“questi” è maschile e plurale. 

Para completar esta frase a 

palavra mais apropriada é 

“consigli” por dois motivos. 

Primeiro, porque a expressão 

melhor neste contexto é 

“seguire un consiglio”. 

Segundo, porque o pronome 

“questi” é masculino e plural. 
Tabela 61 – MR e ME relativas à questão “b”, atividade 5 

 

A terceira frase, c) Per prima cosa, ______________ la posizione più comoda 

per te, anche se sei in macchina nel parcheggio dell’ufficio [Primeiro, _____________ 

a posição mais confortável para você, ainda que esteja no carro no estacionamento do 

escritório], é composta pelas seguintes previsões e respectivas MFs: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

prenditi Ok, ma prendiTI la posizione 

più comoda per TE non è 

bello  

Ok, mas prendiTI la 

posizione più comoda per TE 

não é elegante  

prendere Ok, non è sbagliato, ma non 

vuoi provare a usare 

l’imperativo giacché lo 

stiamo studiando? 

Ok, não está errado, mas você 

não quer tentar usar o 

imperativo, já que o estamos 

estudando? 

prende Attenzione, hai coniugato il 

verbo in modo sbagliato. Vai 

su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Atenção, você conjugou o 

verbo de forma errada. Vá em 

“Analisar” para obter outras 

indicações. 

scegli Risposta corretta! Resposta correta! 

metti Ok, il verbo è correttamente 

coniugato all’imperativo. Ma 

ti sembra adeguato “Metti la 

posizione più comoda per 

te”? Ci sono altri verbi più 

Ok, o verbo está conjugado 

corretamente no imperativo. 

Mas lhe parece adequado 

“Metti la posizione più 

comoda per te”? Há outros 
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appropriati in questo 

contesto! 

verbos mais apropriados neste 

contexto! 

trovi Bene, qui la grammatica 

chiede (ma non esige) 

l’imperativo. Ti ricordi la 

regola? Vai su “Analizzare” 

per avere altre indicazioni 

Bem, aqui a gramática pede 

(mas não exige) o imperativo. 

Você lembra a regra? Vá em 

“Analisar” para obter outras 

indicações 

trova Risposta esatta! Resposta exata! 

trovati Ok, ma “trovaTI la posizione 

più comoda per TE” non è 

bello  

Ok, mas “trovaTi la posizione 

più comoda per TE” não é 

elegante  

Nenhuma das anteriores Scusa, ma non è stato 

possibilie verificare la tua 

risposta. Ti consiglio di 

andare su “Analizzare” per 

avere altre informazioni. 

Desculpe, mas não foi 

possível verificar a sua 

resposta. Te aconselho ir em 

“Analisar” para obter mais 

informações. 
Tabela 62 – Lista de previsão de respostas e MFs questão “c”, atividade 5 

 

As mensagens de análise estão assim relacionadas: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 

prenditi Ti consiglio di togliere il 

riflessivo “ti” per dare più 

eleganza alla frase. 

Te aconselho retirar o 

reflexivo “ti” para dar mais 

elegância à frase. 

prendere L’imperativo di seconda 

persona singolare (TU) è il 

più indicato in questa frase 

perché è coerente con il “te” e 

con il “sei”. 

O imperativo de segunda 

pessoa singular (TU) é o mais 

indicado nesta frase porque 

mantém coerência com o “te” 

e com o “sei”. 

prende L’imperativo di seconda 

persona singolare (TU) dei 

verbi in ERE ha la desinenza 

in –i. Ti ricordi? 

O imperativo de segunda 

pessoa singular (TU) dos 

verbos em ERE possui a 

desinência em –i. Você não 

lembra? 

metti Nel testo c’è un passaggio 

simile. Sai qual è? 

No texto há uma passagem 

semelhante. Sabe qual é? 

trovi “trovare” è della prima 

coniugazione (ARE) e quindi 

ha la desinenza in –a 

all’imperativo di seconda 

persona singolare (TU). 

“trovare” é da primeira 

conjugação (ARE) e, 

portanto, possui a desinência 

em –a no imperativo de 

segunda pessoa singular 

(TU). 

trovati Ti consiglio di eliminare il 

riflessivo “ti” 

Te aconselho eliminar o 

reflexivo “ti” 

Nenhuma das anteriores Per completare questa frase, 

devi considerare che 1) si 

tratta di un consiglio 

informale, quindi va bene 

l’imperativo di seconda 

persona (TU); 2) il 

complemento “la posizione” 

va bene con diversi verbi, e 

Para completar esta frase, 

você deve considerar que 1) 

se trata de um conselho 

informal, portanto, está de 

acordo o imperativo de 

segunda pessoa (TU); 2) o 

complemento “la posizione” 

fica bem com vários verbos, e 
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nel testo si usa... no texto se usa... 
Tabela 63 – Lista de MAs relativas à questão “c”, atividade 5 

 

As mensagens MR e ME elaboradas para esta questão são: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 
Ecco un esempio: Per prima 

cosa, accendi il tuo GPS. 

Eis um exemplo: (...) 

Mensagem Executar 

La parola più appropriata in 

questo caso è “prendi” perché 

si tratta di un consiglio, la 

frase è al discorso informale 

(TU) e il complemento “la 

posizione” va benissimo con 

questo verbo! 

A palavra mais apropriada 

neste caso é “prendi”, porque 

se trata de um conselho, a 

frase está no discurso 

informal (TU) e o 

complemento “la posizione” 

está bem de acordo com esse 

verbo! 
Tabela 64 – MR e ME relativas à questão “c”, atividade 5 

 

A quarta questão, d) Ti piace cominciare dalla pagina __________ sport? Dalle 

cronache? Dunque con il giornale in mano e alla pagina giusta alza il testo a una 

altezza confortevole in modo da evitare un terribile torcicollo mattutino e accomodati 

bene, magari appoggiando le braccia alle laterali del petto [Você gosta de começar 

pelo caderno ____________ esporte? Pelas crônicas? Então, com esse caderno em mãos 

e na página justa, levante o texto a uma altura confortável de modo a evitar um terrível 

torcicolo matutino e se acomode bem, talvez apoiando os braços nas laterais do peito], é 

composta pelas seguintes previsões de respostas e respectivas MFs: 

 

Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

dello Resposta esatta! Resposta exata! 

dei Attenzione, hai sbagliato 

l’articolo. Ti consiglio di 

leggere il messaggio di 

“Analizzare”. 

Atenção, você errou o artigo. 

Te aconselho ler a mensagem 

de “Analisar”. 

degli  Grammaticalmente va bene, 

ma in questo contesto il 

plurale è sbagliato. 

Gramaticalmente está bem, 

mas, neste contexto, o plural 

está incorreto. 

di Grammaticalmente va bene, 

ma manca l’articolo! 

Gramaticalmente está bem, 

mas falta o artigo! 

Nenhuma das anteriores Scusa, ma non è stato 

possibilie verificare la tua 

risposta. Ti consiglio di 

andare su “Analizzare” per 

avere altre informazioni. 

Desculpe, mas não foi 

possível verificar a sua 

resposta. Te aconselho ir em 

“Analisar” para obter mais 

informações. 
Tabela 65 – Lista de previsão de respostas e MFs questão “d”, atividade 5 
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As mensagens de análise para esta questão encontram-se abaixo relacionadas: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 

dei La parola “sport” è 

particolare perché è maschile 

e inizia con la “s” impura. Ti 

ricordi la regola? 

A palavra “sport” é especial 

porque é masculina e inicia 

com o “s” seguido de 

consoante. Você lembra a 

regra? 

degli Nel contesto della Stampa la 

parola “sport”, che dà nome 

alla pagina, è al singolare. 

No contexto da Imprensa, a 

palavra “sport”, que dá nome 

ao caderno, está no singular. 

di Nel contesto della Stampa per 

la pagina sportiva si usa la 

preposizione articolata, e non 

quella semplice (di). 

No contexto da Imprensa, 

para o caderno esportivo, usa-

se a preposição com o artigo, 

e não a preposição simples 

(di). 

Nenhuma das anteriores Per completare questa frase 

devi inserire una preposizione 

articolata. Fai attenzione però 

alla particolarità della parola 

“sport”! 

Para completar esta frase, 

você deve inserir uma 

preposição com artigo. Preste 

atenção, porém, na 

particularidade da palavra 

“sport”! 
Tabela 66 – Lista de MAs relativas à questão “d”, atividade 5 

 

As mensagens MR e ME elaboradas para esta questão são: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 

Ti do un esempio con la 

stessa preposizione, ma 

ovviamente la ometto! La 

“Gazzetta _________ Sport” 

è il principale quotidiano 

sportivo d’Italia. 

Vou te dar um exemplo com a 

mesma preposição, mas, 

obviamente, vou retirá-la! A 

“Gazzetta ________ Sport” é 

o principal jornal de esporte 

da Itália. 

Mensagem Executar 

La parola che completa 

questa frase è la preposizione 

articolata “dello”. Infatti, “di” 

specifica la parola “pagina” e 

“lo” è l’articolo che precede il 

sostantivo “sport”. Così: di + 

lo = dello. 

A palavra que completa esta 

frase é a preposição com 

artigo “dello”. De fato, “di” 

especifica a palavra “pagina” 

e “lo” é o artigo que precede 

o substantivo “sport”. Assim: 

di + lo = dello. 
Tabela 67 – MR e ME relativas à questão “d”, atividade 5 

  

A última questão, e) Quanto è bello aggiornarsi! Ma non ______________ che 

fra poco cominci a lavorare [Como é bom atualizar-se! Mas não ______________ que 

daqui a pouco você começa a trabalhar], é composta pelas seguintes previsões de 

respostas e respectivas MFs: 
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Resposta Mensagem Focalizar Tradução em português 

dimenticare Risposta esatta! Resposta exata! 

scordare Risposta esatta! Resposta exata! 

dimenticarti Risposta esatta! Resposta exata! 

scordarti Risposta esatta! Resposta exata! 

ti dimenticare Risposta esatta! Resposta exata! 

ti scordare Risposta esatta! Resposta exata! 

ricordare Il contesto non è appropriato 

per questo verbo; il “ma” non 

lo permette! 

O contexto não é apropriado 

para esse verbo; o “ma” não o 

permite! 

dimentica Hai dimenticato la 

particolarità dell’imperativo 

diretto nelle frasi negative? 

Vai su “Analizzare”!  

Você esqueceu a 

particularidade do imperativo 

direto nas frases negativas? 

Vá em “Analisar”! 

dimentichi Ops, questo non è 

imperativo... e hai 

dimenticato di osservare la 

particolarità di questa frase. 

Vai su “Analizzare” per avere 

altre indicazioni. 

Ops, este verbo não está no 

imperativo... e você esqueceu 

de observar a particularidade 

desta frase. Vá em “Analisar” 

para obter outras indicações. 

Nenhuma das anteriores Scusa, ma non è stato 

possibilie verificare la tua 

risposta. Ti consiglio di 

andare su “Analizzare” per 

avere altre informazioni. 

Desculpe, mas não foi 

possível verificar a sua 

resposta. Te aconselho ir em 

“Analisar” para obter mais 

informações. 
Tabela 68 – Lista de previsão de respostas e MFs questão “e”, atividade 5 

 

As mensagens de análise seguem abaixo relacionadas: 

 

Resposta Mensagem Analisar Tradução em português 

ricordare Devi usare il contrario di 

“ricordare”. 

Você deve usar o contrário de 

“ricordare”. 

dimentica Nelle frasi negative 

all’imperativo diretto (TU) il 

verbo va all’infinito! 

Nas frases negativas com o 

imperativo direto (TU) o 

verbo tem que ser escrito no 

infinitivo! 

dimentichi L’imperativo diretto (TU) 

nelle frasi negative si fa con il 

verbo all’infinito. 

O imperativo direto (TU), nas 

frases negativas, se constrói 

com o verbo no infinitivo. 

Nenhuma das anteriores Per completare questa frase 

devi pensare a due cose: 1) In 

questo contesto devi usare un 

contrario di “ricordare”; 2) il 

verbo all’imperativo di 

seconda persona singolare 

(TU) nelle frasi negative va 

all’infinito! 

Para completar esta frase 

você deve pensar em duas 

coisas: 1) Neste contexto, 

você tem que usar um 

contrário de “ricordare”; 2) o 

verbo no imperativo de 

segunda pessoa singular 

(TU), nas frases negativas, 

vem no infinitivo! 
Tabela 69 – Lista de MAs relativas à questão “e”, atividade 5 
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As mensagens MR e ME elaboradas para esta questão são: 

 

  Tradução em português 

Mensagem Resolver 

Ecco un esempio al contrario: 

Sei stressato? Quindi vai in 

vacanza e non ricordare di 

tutto il lavoro che hai da fare 

qui! 

Eis um exemplo ao contrário: 

Você está estressado? Então, 

tire férias e não se recorde de 

todo o trabalho que tem para 

fazer aqui! 

Mensagem Executar 

La parola che meglio 

completa questa frase è il 

verbo “dimenticare”. Infatti, 

il contesto chiede 

l’imperativo di seconda 

persona singolare (TU), e 

all’infinito, perché la frase è 

negativa! 

A palavra que melhor 

completa esta frase é o verbo 

“dimenticare”. De fato, o 

contexto pede o imperativo de 

segunda pessoa singular 

(TU), e no infinitivo, porque 

a frase é negativa! 

Tabela 70 – Lista de MR e ME relativas à questão “e”, atividade 5 

 


	O Computador nas Aulas de Língua Estrangeira: o recurso F.A.R.E. em atividades de correção automática
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT 
	RIASSUNTO
	SUMÁRIO
	LISTA DE FIGURAS
	LISTA DE TABELAS
	INTRODUÇÃO
	1. A EVOLUÇÃO DOS MÉTODOS E DAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
	1.1 Método Formalista ou Gramática e Tradução (MGT)
	1.2 Abordagem Estruturalista
	1.2.1 Método Direto
	1.2.2 Método Audiolingual
	1.2.3 Método Audiovisual

	1.3 Abordagem Comunicativa
	1.4 O cenário atual

	2. O COMPUTADOR COMO TECNOLOGIA EDUCATIVA
	2.1 Behavioristic CALL
	2.2 Communicative CALL
	2.3 Integrative CALL
	2.3.1 Os materiais digitais de aprendizagem
	2.3.2 As atividades digitais
	2.3.3 Os feedbacks das atividades digitais


	3. ERRO E FEEDBACK
	3.1 As previsões de erro nos programas tutoriais
	3.1.1 As previsões de erro em tutoriais de ciências exatas
	3.1.2 As previsões de erro em tutoriais de língua estrangeira

	3.2 O feedback F.A.R.E.
	3.2.1 Mensagem Focalizar (MF)
	3.2.2 Mensagem Analisar (MA)
	3.2.3 Mensagem Resolver (MR)
	3.2.4 Mensagem Executar (ME)

	4. O SOFTWARE F.A.R.E.
	4.1 O conteúdo didático
	4.2 As atividades
	4.3 Os feedbacks propostos

	5. OS TESTES COM O SOFTWARE F.A.R.E.
	5.1 O perfil dos aprendizes
	5.2 As condições para a realização dos testes

	6. ANÁLISE DOS RESULTADOS
	6.1 Do desempenho dos aprendizes
	6.2 Do questionário

	CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS
	ANEXOS
	A – Tradução em português do conteúdo didático da UA
	B – Lista dos links textuais [A] e [B], e correspondente tradução em português, do conteúdo didático da UA
	C – Lista dos links de figuras de [C] a [AF] do conteúdo didático da UA
	D – Listagem dos feedbacks corretivos das atividades da UA não contemplados no capítulo IV:




