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Resumo 
 
 

Esta pesquisa tem o propósito de analisar o corpus linguístico  utilizado  como 
paradigma do  ensino/aprendizagem de língua inglesa para os  alunos  do 
Ensino Médio de escolas regulares  brasileiras e compará-los com o corpus 
linguístico do inglês americano “ANC – American Natural Corpus”.  A base 
teórica que dá sustentação para  as análises é  a Gramática Funcional.  As 
análises contrastantes  entre os corpora dos aprendentes e o American 
National Corpus  são realizadas pelas  observações   das linhas de 
concordâncias e das colocações através do Simple Concordance Program 
4.0.9. Os resultados demonstram que há discrepância entre o inglês  
ensinado/aprendido nas escolas de educação básica  e o inglês falado/escrito 
nos contextos  naturais de comunicação.  
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Abstract 
 

This dissertation aims to analyse a linguistic corpus of American English and 
compare it with coursebooks of high school students in Brazil. It is based on the 
theory of functional grammar and uses concordance lines to contrast the 
Englishes used naturally and in the coursebooks. The items from the 
coursebooks are contrasted with the American National Corpus. The results 
show that there is a discrepancy between the English taught in schools and 
natural English.  
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Introdução 

____________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

 Nos dias actuais, em qualquer parte do globo terrestre, com o efeito da 

globalização, conceituada como a intensificação das relações sociais de escala mundial, 

relações  ligam localidades distantes de tal maneira que as ocorrências locais são moldadas 

por acontecimentos que se dão a muitos quilómetros de distância  e vice-versa (GIDDENS, 

1998), é  consenso comum  a necessidade de usar uma forma de comunicação que atenda 

às novas demandas criadas por cidadãos de qualquer parte da aldeia global, ou seja, uma 

língua activa e eficiente que corresponda às necessidades correntes. Não podemos afirmar 

que haja supremacia de uma língua sobre outra, mas podemos dizer que, de alguma forma, 

há a unanimidade mundial de que a língua inglesa é a mais usada como segunda língua e 

como forma de comunicação em relações de negócios, turismo, publicidade, noticiários, 

cinema, informática, dentre outros. Tem sido mencionado por diversas vezes o facto de ser 

o inglês considerado como “global language”, pois a conceituação  de ser  um idioma a  

língua  oficial de vários países, como por exemplo o espanhol,  não atribui a ele o título de  

língua global, já que para ser eleito como tal há ainda que se alcançar o status  de ser a 

segunda língua de muitos outros países, tendo-se em relevância  que o termo “segunda 

língua” compreende uma língua complementar para o indivíduo. Há também que se 

considerar, em termos de status de global language, o facto do idioma  ser considerado 

como língua  de uso  de grande número de países, ou seja, língua usada como meio de 

comunicação pelo governo, nos tribunais de leis, na média e também nos sistemas 

educacionais. Ou, ainda, há que se considerar a preferência de escolha de uma determinada 

língua estrangeira nos sistemas formais de ensino, tendo como exemplo o Brasil, país no 

qual a língua estrangeira moderna ensinada na grande maioria de escolas, tanto na 

educação infantil quanto na adulta é a língua inglesa, tendo como premissa que essa 
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escolha não se dá de modo aleatório, havendo a tradição histórica, experiência política e o 

desejo por contacto comercial, cultural e tecnológico (CRYSTAL, 1997).  

 Considerando então os conceitos de global language, ou seja, a utilização do 

idioma como língua materna, segunda língua e língua estrangeira; o inglês enquadra-se  

nos três  parâmetros, pois é estatisticamente descrito como língua conhecida por um quarto 

da população mundial, apesar de não é tão fácil determinar quem fala inglês  no contexto 

mundial como primeira língua ou como segunda língua,  conforme afirmação de Graddol 

et al, 

 

Another problem is constructing ‘league tables’ (...) arises from the way most 
people in the world speak more than one language. This raises a further issue: 
what does it mean to be a ‘speaker’ of a language? The table attempts to show the 
number of ‘native speakers’, but it is not always easy to distinguish between those 
who speak a given language as a first language and those who speak it as a second 
language. The implication for numbers is tremendous.  The Sunday Times League 
Table ( for which David Crystal acted as consultant), for example, leading to an  
aggregate figure of 770 million. Else where, Crystal has argued for the 
recognition of a category of ‘English users’ based on readership of English – 
medium magazines or newspapers. On this basis, he  estimates the total number of 
English speakers as 1000—2000 million people world-wide. (GRADDOL et al, 
1994, p.11) 

 

 

 Dado tal contexto, há, nos meios educativos e nos conceitos populacionais em 

geral, a necessidade de se aprender a língua estrangeira com a maior proximidade possível 

dos falantes nativos, ou seja, conceitos generalizados por todos, nos quais se têm em mente 

a necessidade de aprendizagem, desconhecendo ou deixando de lado formas de sustentação 

para essa visão populista de aprendizagem. Desse modo, cabe aos linguistas a estruturação 

e estudos científicos de como se aprende um idioma, ou seja, das teorias de aprendizagem 

de língua estrangeira. Temos a divisão da aprendizagem de segunda língua e língua 

estrangeira em learning e acquisition, quer dizer, aprendizagem de idiomas em ambientes 

formais, como escolas, instruções de actividades voltadas para a  aprendizagem e materiais 

didácticos-pedagógicos, dentre outros, e, em contrapartida, a aprendizagem de línguas em 

ambiente natural, em que o aprendente tem contacto directo com a comunidade falante do 

idioma alvo. Ambas têm sido alvo de pesquisas e preocupações dos linguistas, pois há 

estudos fundamentados em análises de aprendizagem de imigrantes aos Estados Unidos e 

Austrália que, com o objectivo de estudos ou trabalho, encontram também no idioma um 

caminho para integrarem-se à sociedade de destino. Entretanto, o primeiro desde muito 
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tem ocupado posição e lugar de destaque em estudos, com o intuito de compreender-se as 

formas que se aprende e de criar metodologias e abordagens de se aprender.   

 Na verdade, a linguagem tem sido, desde muito tempo, motivo de atenção do  ser 

humano,  campo em que a linguística tem-se muito ocupado nas áreas de compreensão e de 

análises. É de consenso, por exemplo, que a linguagem tem função  social. Segundo 

Halliday (1973, p.24),  “Learning one’s mother tongue is learning the uses of language, 

and the meanings, or rather the meaning potential, associated with them”.   O 

questionamento  que se faz no momento é: de que forma seria aprendida as significações 

de uma língua estrangeira? Como isso se dá? O que ocorre para que o aprendente perceba e 

internalize todas as funções da língua que se está aprendendo? Há diversificadas situações 

de aprendizagem as quais o aprendente é exposto, porém, o intuito desta proposta seria 

análises dos programas de aprendizagem (curricula) de línguas aos quais o aprendente é 

submetido,  usando, para isso,  para além das fundamentações teóricas e estudos existentes 

a esse respeito,  uma outra ferramenta de trabalho, a qual denominamos linguística de 

corpora informatizada.  

   Por meio da linguística de corpus, os pesquisadores têm a possibilidade de ir além 

daquilo que uma única pessoa pode evidenciar e experimentar, pois, através dos corpora 

compilados,  abre-se um leque de possibilidades, tais como: análises de fraseologias, o 

que permite observar as regularidades de palavras ou frases;  colocações, que podem 

indicar quais pares lexicais são mais comuns entre determinadas palavras e também qual é 

o campo gramatical mais usado, além de se verificar a frequência das palavras dentro dos 

textos. 

  Recentemente os linguistas começaram a concluir que nós não constituímos uma 

sentença fazendo-a palavra por palavra; porém, usamos frases que são “blocos1” pré-

preparados da língua (Halliday, 1985, Nattinger  and DeCarrico, 1992, Schmitt, 2004, 

Sinclair, 2004,  Hoey, 2005). O estudo das colocações pode ajudar-nos nessa tarefa de 

observação de grupos de palavras mais usuais em inglês e, assim, podemos ajudar os 

aprendentes da língua a tornarem-se mais fluentes e a parecerem mais  adequados à 

situação. O trabalho de Hoey  vai além disso, pois sugere que nós não somente usamos os 

“modelos” de frases, mas estes podem ocorrer em lugares definidos no discurso. 

  

                                                 
1             “chunks”. 
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Every word is primed for use in discourse as a result of the cumulative effects of 
an individual’s encounters with the word. If one of the effects of the initial priming 
is that regular word sequences are constructed, these are also in turn primed. (...)  
We prime words or word sequences, as already remarked, in a range of social 
contexts and the priming, I argue, takes account of who is speaking or writing, 
what is spoken or written about  and what genre is being participated in, though 
the last of these constraints is probably later in developing than the other two. 
(Hoey 2005, p.13) 
 

   

Até então, o problema de se ensinar uma língua, tida como social,  fora de seu 

contexto natural de aprendizagem, ou seja,  como segunda língua e em ambientes 

artificiais, como  as  salas de aula, seria o facto de não se ter a certeza de que aquilo se 

está ensinando/aprendendo corresponde realmente aos factores reais. De acordo com 

Halliday (1973, p.24), “learning language is learning how to mean”. Nessa abordagem de 

aprendizagem de línguas através da construção de significados, a preocupação quanto ao 

ensino de modo canalizado e construído para fins didácticos é quanto à língua que se 

ensina/aprende,  em sua maioria fabricada para ilustrar construções gramaticais , o que 

leva   à  criação de linguagem artificial. Desse modo, as questões abordadas  nesta 

pesquisa são:  

 

� Primeira  “A qual corpus linguístico são expostos os aprendentes de língua inglesa 

com o objectivo final de atingir a competência comunicativa?”; 

� Segunda  “O inglês ensinado nas escolas de 2º ciclo corresponde à língua natural 

ou somente está voltado para o ensino de gramática “fabricada”, que não reflecte 

nenhuma forma de linguagem corrente?”;  

� Terceira  “O léxico dos manuais é constituído de maneira a dar suporte à aquisição 

pelo aprendente de vocabulário corrente e actual ou deixa a desejar quanto à 

diacronia e fluência?”;  

� Quarta  “As expressões idiomáticas reflectem o campo semântico ao qual 

correspondem no contexto cultural?”,  

� Quinta  “Os manuais de ensino oferecem insumos que realmente atendem as 

necessidades dos aprendentes?”. 
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As atenções dadas a esses factores, apoiadas dos instrumentos de linguística de 

corpora,  têm o objectivo de fazer análises semânticas e descritivas,  entendendo que este 

trabalho deve caminhar pelas linhas teóricas do estudo do discurso no aspecto funcional 

da língua, ou seja,  da língua ensinada aos aprendentes incluindo semântica e pragmática,  

e, por outro lado, análises da língua em seu uso institucionalizado com fundo 

sociocultural, ou seja,  com ênfase na comunicação como acto social.  

Desse modo,  a organização deste trabalho subdivide-se em capítulos, sendo o 

primeiro destinado à fundamentação teórica;  o segundo capítulo descreve a metodologia 

utilizada e o terceiro trata das análises e discussões dos dados  encontrados.  
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

______________________________________________________ 

 

 

 

 Este capítulo está destinado a dar fundamentação e suporte teórico para a 

execução deste trabalho, no qual a teoria de linguagem entra em cena para dar-nos clareza 

e entendimento das formas como se processa a comunicação humana, ou seja, a 

estruturação dos pensamentos por meio de organização dos campos semântico, gramatical 

e lexical e, desta forma, nos  ajudar   a  compreender de que modo se processa a 

aprendizagem de línguas, já que o foco desta pesquisa é o estudo de corpora linguísticos 

dos aprendentes de língua inglesa. Também é prioridade entender de que modo a 

linguística de corpora pode auxiliar no processo de compreensão e análise do idioma 

focado, ou seja, a língua inglesa como língua estrangeira.  

 

 

 

1.1  Análises da Linguagem 

1.1.1  Linguagem: compreensão e busca  de significados 

 

Nos trabalhos relatados referentes à linguagem,  encontramos estudos sob duas 

perspectivas: as análises das estruturas e os estudos do uso.  Sob os  olhos do 

conhecimento comum,  parece nos dispêndio de tempo dedicar ainda trabalhos referentes 

à linguagem  já tão debatidos e tratados. Porém, seria incorrecto afirmar que qualquer ser 

humano usuário da linguagem, sem que se dedique a estudos e pesquisas, seja capaz de 

descrever ou analisar essa faculdade que somente os seres humanos possuem, ou seja, a 

linguagem articulada, pois isso requer esforço e métodos, chegando, assim, aos resultados 

que denominamos teoria ou modelo de linguagem, nos quais o principal objectivo é 

entender como a linguagem trabalha.  

O que nos leva à busca ou ao entendimento de como se processa a linguagem 

humana é o facto de sempre ter havido a preocupação com a comunicação, criando-se, 
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nos nossos tempos, o jargão popular: estamos na era da comunicação.  Para os professores 

de linguagem, a compreensão disso torna-se então imprescindível,  já que trata-se do 

próprio fomento de trabalho. Segundo Graddol (1994, p.3), “One of the distinctive 

features of linguistics is its focus on verbal communication. It traditionally conceptualizes 

language as a mechanism for conveying meaning which operates independently of other 

means of human communication (such as gesture)”.  A língua recebe a concepção de ser 

um bem cultural e social, o que nos leva a crer que ao estudar uma língua estrangeira 

aprende-se com ela a forma de expressão cultural de seu povo falante. 

Para os aprendentes da língua inglesa, é muito válido compreender, por exemplo, 

para que a significação das palavras adquira seu real valor, qual a diferença entre as 

palavras watching e looking; seria também o mesmo que dizer hearing e listening? Como 

se lida com o facto de haver em português distinção para as palavras saber e conhecer, ao 

passo que em inglês há somente o “know”? Linguisticamente, questões desse tipo devem 

ser examinadas sob a linha semântico-lexical: o estudo do significado das palavras 

individualmente e suas relações e diferentes sentidos entre palavras similares. Sinclair 

(1991, p.36) argumenta que “current work in lexicography shows that, for many common 

words, the most frequent meaning is not the one that  first comes to mind and takes pride 

of place in most dictionaries”. 

Em geral, um aprendente de língua estrangeira tem a tendência em fazer o estudo 

de significado de forma contrastante, isto é, comparando uma palavra com sentido similar 

em sua língua materna referente à sintaxe e a significação. Em alguns casos pode ocorrer 

resultados precisos, porém, em outros, pode haver resultados ambíguos, como, por 

exemplo, a palavra sympathy,  que, se traduzida directamente, leva à ambiguidade, por 

querer dizer empatia por alguém, e não ser simpático, como se prevê ao primeiro instante.  

Além disso, palavras aparentemente equivalentes podem aparecer em diferentes 

configurações sintácticas. Segundo  Stede (1999, p.2), “in English, the verb to fill can be 

used as [They filled the bottle with water] but not in [They filled water into the  bottle]. In 

German the corresponding verb füllen, both forms are perfectly all right” Nestes 

exemplos, as palavras são muito similares e podem substituir umas às outras em muitas 

situações, sendo quase equivalentes em significados, mas há, porém, os problemas de 

semântica, em que uma palavra tem sentido específico para uma única situação de uso.  

Segundo  Halliday (1985, p.XIV), 
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The theory behind the present account is known as ‘systemic theory’. Systemic Theory is a 
 theory  of meaning as choice, by which a language or any other semiotic system, is 
 interpreted as networks  of interlocking options: ‘either this, or that, or the other’, ‘either 
 more like the one or more like the  other’, and so on. Applied to the description of a 
 language, it means starting with the most general  features and proceeding step by step 
 so as to become ever more specific: a message is either about  doing, or about 
 thinking, or about being; if it is about doing, this is either plain action - or action  on 
 something; if acting on something it is either creating or dealing with something already 
 created’, and so on. 

 

Assim sendo, a língua é um sistema que produz significado: um sistema 

semântico, aliado a outros sistemas para codificar as significações que este produz. O 

termo “semântica” não se refere apenas à significação das palavras, mas ao sistema 

completo de uma língua  expressado tanto pela gramática quanto pelo vocabulário. Na 

verdade, os significados são codificados em expressões: sequências gramaticais ou 

sintagmas, consistindo de itens de ambos os tipos – os lexicais como os verbos e os 

nomes e os gramaticais como ‘of’, e ‘if’  e ‘the’ , assim como outros tipos,  por exemplo, 

as preposições.  

A relação entre a significação e as expressões não é  arbitrária, de acordo com  

Halliday (1985, p.XIII),   “language has envolved to satisfy human needs - it is not 

arbitrary”,  porém, já foi entendido por precursores da linguística como Saussure (2000, 

p.81): “o laço que une o significante ao significado é arbitrário, ou melhor, uma vez que 

entendemos por signo a associação dum significante a um significado: o signo linguístico 

é arbitrário”.   Por haver uma conexão natural entre os significados,  a forma que a 

gramática relata naturalmente com o significado vai sendo codificada. 

A gramática funcional tem exactamente o desígnio de fazer essas análises. Trata-

se  porém, de um estudo  das  palavras, sobretudo com interpretação da expressão pela 

referência do que ela significa, o que difere  muito do modelo Chomskyano de linguagem 

citado por Nattinger e DeCarrico (1992) no qual a competência linguística é definida por 

um componente sintáctico autónomo capaz de gerar sentenças gramaticais na língua e 

segundo o qual esse componente sintáctico é neutro tanto para o falante quanto para o 

ouvinte, e opera independentemente das considerações fonológicas, semântica e prática 

para gerar as informações gramaticais na classe de palavras. A performance linguística do 

modelo de Chomsky considera a linguagem em uso sujeito de todas as limitações que 

podem acontecer na performance, como as interrupções, falsos começos, limitações de 
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memória, limpeza da garganta, de entre  outros, como a realização incompleta da 

competência sintáctica que sustenta isso.  

Na concepção de Nattinger e DeCarrico (1992, p.3), há distinção nítida entre 

competência pragmática e performance pragmática. Esses autores fazem referência a 

Widdowson (1979, p.5), como precursor da abordagem da competência comunicativa, o 

qual  diz que “there is a good deal of argument in favour of extending the concept of 

competence to cover the ability to use language to communicative effect”. Ainda segundo 

Nattinger e DeCarrico (1992,p.3), devemos observar que “conceptual features such as 

sociological setting of utterances, attitudes, and beliefs of the speaker and hearer 

perceptual and memory limitations, noise level, etc.,  are all bundled together under 

performance”.    Widdowson, (1979, p.12)  acredita que 

 

It is clear that some of the features listed under performance are also systematic and form 
a part of the speaker’s knowledge of his language, and should therefore be considered as 
part of his competence... It is part of speaker’s competence to be able to use sentences to 
form continuous discourse... [and] to perform what Seale calls speech acts.../ In brief, 
knowledge of a language does not mean only knowledge of rules which will generate an 
infinite number of sentences, but a knowledge of the rules which result the use of sentences 
forming appropriate utterances.   
 

 
 Cabe, ainda, neste caso, o conhecimento da máxima de cooperação, que, segundo 

Grice (1975, p.45), esse princípio é estabelecido como “dar a contribuição conversacional  

no  momento em que ela é requerida,  na situação em que faz-se necessário,  pelo 

propósito da aceitação ou da direcção de troca de fala na qual o falante está engajado”, ou 

seja, tanto o falante quanto o ouvinte assumem que o outro está cooperando para fazer 

acontecer a comunicação, baseando-se no princípio de que nem o falante nem o ouvinte 

diz nem mais nem menos do que o necessário, isto é, a verdade, o relevante, o  que traz 

clareza. Essas regras, segundo Grice (1975),  mantêm pelos usuários da linguagem o 

conhecimento de actos do discurso que podem ser usados para constituir a fonte de 

referência comunicativa básica, as quais são chamadas também por Austin (1962), Searle 

(1969), bem como por outros autores como “regras de uso” . 

 Assim sendo, Widdowson (1978) mantém a dicotomia entre competência e 

performance; as características conceituais, como limitação da memória, nível de barulho, 

o ambiente e a maneira, ficam como parte da performance, mas extrai as características 
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sistemáticas de comunicação reguladas  pela regra prática do uso e inclui a performance 

como parte da competência geral.  

 Levinson (1983) apresenta vários argumentos contra a equação de factores da 

pragmática com a performance; para ele, a pragmática é vista como um componente 

separado da teoria geral, e, além disso, como um componente que interage tanto com a 

semântica quanto com a sintáctica, ao passo que a pragmática preocupa-se com o 

contexto. Desta forma, pode ser dito que, pela definição, a pragmática não é parte da 

competência.  Um dos problemas encontrados  na descrição da linguagem são os aspectos 

da estrutura linguística que, em muitas situações, trazem características do contexto: 

  

Then we finds words whose meaning-specifications can only be given by reference to 
contexts of usage. For example, the meaning of words like ‘well’,‘oh’,  and ‘anyway’ ... 
cannot be explicated simply by statements of context- independent content;; rather one has 
to refer to pragmatic concepts like relevance, implicature, or discourse structure. So either 
grammars must make reference to pragmatic information, or they cannot include full lexical 
description of a language. (Levinson, 1983, p.33). 
 

 
 Assim, o argumento desse linguista  é  de que a pragmática deve ser vista como um 

componente da teoria geral, presumidamente como parte da competência, porém, de forma 

que interage com o léxico, a semântica e a sintáctica.  

 Deve-se ainda lembrar que, em questão de conceito, a pragmática tem como 

preocupação o estudo do significado comunicado pelo falante (ou escritor) para o ouvinte 

(ou leitor) e esse tipo de estudo necessariamente envolve a interpretação e o contexto o 

qual a pessoa está,  influencia o que ela diz e a significação disso.  Isso requer a 

consideração de como o falante organiza o que ele quer dizer em acordo com o público 

para quem ele está se dirigindo, o lugar e em que circunstâncias isso ocorre.  Yule (1996, 

p.3) diz que “pragmatics is the study of contextual meaning”.  

 Levinson (1983) conclui  esta discussão com o argumento de que  a pragmática 

deve ser vista como um componente da teoria geral,  como uma parte da competência do 

falante, mas interage com o léxico,  com a semântica e com a sintáctica.  

Sob esses pontos de vista, a pragmática interessa-se somente pelos princípios da 

performance da linguagem,  e não por toda a descrição da competência linguística. Para 

finalizar o conceito de competência versus performance, Nattinger e DeCarrico (1992) 

confirmam a importância de manter a distinção entre  competência linguística e 

performance de um lado, e competência pragmática de outro lado. Certamente, pode-se 
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considerar válida a insistência de Chomsky em fazer a distinção entre competência e 

performance,  pois essa ênfase na competência linguística acabou por contribuir  para o 

conhecimento nas últimas décadas. Há, ainda, a concordância dos linguistas Nattinger e 

DeCarrico  com Widdowson (1978) no que refere-se ao estreitamento do foco o qual 

exclui muitas características  da língua que, de algum modo, responsabilizam-se por uma 

descrição  geral. A distinção entre competência linguística e competência  pragmática 

ajuda a clarificar os modos nos quais a pragmática interage com outros componentes da 

gramática. Em particular,  as áreas do uso da linguagem relatadas como frases lexicais e a 

composição de forma e função fornece discernimento  a respeito de como esses 

componentes interagem. Desse modo, as formas do léxico  são parte da competência 

gramatical, porém,  as relações dessas formas têm  funções particulares no contexto e 

possuem importância para a competência pragmática.  

 

 
 

1.1.2  Linguagem: descrição e análise 

 

Segundo Graddol (1994), a língua é um complexo sistema de comunicação, e a 

tarefa dos linguistas é descrever esse sistema, analisando as relações existentes entre 

diferentes componentes. As formas de descrever esses sistemas são as análises semânticas 

e gramaticais; por intermédio da análise descritiva, chave para esta pesquisa,  é possível 

saber como elementos linguísticos são estruturados em maiores sequências, como 

exemplo, a estrutura das palavras e os sentidos que fazem ao combinarem com os outros 

elementos na sentença.  

Quanto à morfologia e a ordem das palavras, uma das funções centrais da análise  é   

indicar como as palavras em uma sentença se relacionam com cada uma das outras  em 

questão de significação.  

Em inglês, que é descrito como uma língua analítica, a ordem das palavras é o 

maior mecanismo para indicar as relações sintácticas entre as palavras. Assim, ( 1) e (2) 

abaixo têm diferentes significados: 

( 1) The farmer killed the chicken. 

( 2) The chicken killed the farmer. 
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Em qualquer uma das formas nós entendemos que o sujeito (1) é the farmer e o 

sujeito (2) é the chicken, pois ambas as palavras ocupam sua posição antes do verbo.  

O conhecimento linguístico que os falantes de uma determinada língua possuem  

está relacionado com as relações sintácticas que estruturam as palavras dentro das 

sentenças e com  a estrutura interna das palavras, a morfologia.   

O modo pelo qual as palavras são usadas e suas sequências depende de suas 

respectivas classes de palavras, ou denominadas também de categorias  sintácticas.  Nas 

gramáticas tradicionais, esses termos estão definidos em conceitos teóricos, como: 

Noun: name of a person, place or thing. 

Verb: ‘doing’ word.    

   Ou em termos funcionais:  

 Adjective: qualifies a noun. 

 Adverb: modifies  a  verb. 

 Um modo mais objectivo de determinar a classe de palavras é usar suas 

propriedades de distribuição e função sintáctica. Podemos examinar suas propriedades de 

distribuição de uma maneira prática examinando as relações sintagmáticas e 

paradigmáticas e as relações que as palavras têm entre si nas sentenças.  

 Um sintagma é um modelo sequencial no qual reflecte as restrições das palavras 

na ordem de palavras num determinado idioma. Um paradigma é a série de alternativas 

nas quais as palavras podem ser usadas e do mesmo modo legitimando sua posição 

particular no sintagma. Podemos dizer que  os vocábulos pertencem à mesma classe de 

palavras se for possível fazer a alternância desse vocábulo  numa dada sequência frasal,  

ao verificar  a compatibilidade da substituição.   

 Quanto às categorias funcionais, podemos identificar os constituintes de uma 

sentença examinado possíveis modelos de substituição, embora a verificação das 

possibilidades dependa da interpretação ou significação que se dá às sentenças. As 

categorias que emergem desses tipos de análises são chamadas de categorias formais, as 

quais são exemplos as classes de palavras e os tipos de frases (noun phrase ou verb 

phases).  

O objectivo das análises gramaticais é descobrir não somente a estrutura da 

sentença, mas também as relações e as funções em diferentes pontos.  
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Um outro aspecto de conhecimento linguístico necessário aos gramáticos é estar 

atento às relações existentes entre diferentes tipos de sentenças. De acordo com o nosso 

conhecimento intuitivo, a análise sintáctica deve deixar explicita a relação precisa que há 

entre os pares de sentenças. É também importante descrever as relações das sentenças em 

termos de língua que está sendo analisada, em vez de termos de qualquer ideia pré-

existente que possa haver.    

Hunston (2002) traz uma explanação referente a “modelo gramatical”, na qual 

descreve como uma nova abordagem de descrição da língua, embora isso incorpore e 

reinterprete alguns aspectos da gramática tradicional. A consciência dos modelos 

gramaticais é importante para o ensino de línguas por possibilitar a facilitação do 

desenvolvimento tanto da exactidão quanto da fluência; também recebem lugar de 

destaque para a investigação com ênfase para a variação pelo fato de representar uma 

ligação entre léxico, gramática e significação. Por exemplo, ao fazer-se a identificação de 

modelos importantes dentro de uma determinada variedade ou registo da língua,   ajuda 

muito a indicar as significações que prevalecem naquela variedade de registo. Há também 

a possibilidade de um mesmo significado ser expresso em muitas combinações de 

modelos-lexicais, e, nesse caso, é importante saber qual dessas variações corresponde à 

variação de registo. 

Para isso, a disponibilidade de grandes corpora  electrónicos permite-nos os 

estudos dos comportamentos das palavras e suas combinações, possibilitando a 

observação de grandes detalhes e a descrição das variações de registos. 

Hunston (2002) argumenta que a disponibilidade de grandes corpora  electrónicos 

permite-nos os estudos dos comportamentos das palavras e suas combinações, 

possibilitando a observação de grandes detalhes e a descrição das variações de registos. 

Entende-se por modelos gramaticais como uma abordagem da gramática da língua 

inglesa que dá prioridade ao comportamento de itens lexicais individuais, definição esta 

sofrida influência de Sinclair (1991), o qual faz três importantíssimas observações quanto 

às palavras: 

 

I- There is no distinction between patterns and meanings; 

II-  Language has two principles of organizations: the idiom principle 

and the open-choice principle; 
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III-   There is no distinction  between lexis and grammar.  

  

 Nessa perspectiva, definimos como “modelo-gramatical” a sequência de palavras 

gramaticais e lexicais, isto é, as palavras ou frases que co-ocorrem frequentemente e que 

têm dependência mútua de colocação.  Esses modelos são observáveis através das linhas 

de concordâncias, embora haja a necessidade de um pouco de intuição para se iniciar um 

estudo.  

 Ao que parece, a co-ocorrência de léxico e de modelos não acontecem de modo 

aleatório, são associados com os significados. Duas palavras que partilham um mesmo 

modelo em um dado momento podem mudar e adquirir um modelo próprio em 

circunstâncias próprias, o que pode ser observado nos corpus linguísticos.  

 Há também a aplicação desses modelos sequenciais para o ensino de línguas, 

devendo-se considerar que por meio destes possibilita-se que o aprendente atinja pontos 

primordiais para a comunicação, os quais Hunston (2002) designa como: exactidão, 

fluência, uso dos modelos na linguagem pedagógica e a consciência do discurso. Os 

modelos são importantes para a produção tanto da exactidão quanto da fluência da língua, 

pois, por meio deles, os aprendentes podem ter a noção de sentido dentro das expressões 

idiomáticas em inglês.  

O item exactidão leva o aprendente a ter noção de que um determinado modelo é 

utilizado ou não pelo falante nativo. Quanto ao uso de modelos para a ajudar na fluência 

do aprendente, deve-se às possibilidades de poder-se usar não somente uma palavra dentro 

de um modelo, mas abre um leque para séries de palavras, ou frases.  Pedagogicamente, os 

modelos de linguagem relatam os modelos de ensino da língua, os quais constroem o 

léxico dos curricula. Ao projectar o ensino de uma palavra, essa tarefa traz consigo o 

conhecimento daquilo que ela significa, trazendo também os modelos em que essa palavra 

pode estar presente. Por meio do uso dos modelos sequenciais, começa-se a criar no 

aprendente o hábito de identificar  as partes que fazem parte da sentença e o 

reconhecimento das características específicas de cada item da língua a que se propõe.  

Com o auxílio do computador é possível realizar análises textuais usando modelos 

lexicais repetidos em diversas situações.  A primeira premissa para esse tipo de análise é a 

observância das palavras de forma a valorizar a “companhia” que ela mantém, ou seja, o 

contexto, sendo possível classificar as palavras não somente pela classificação de seus 
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significados, mas também na base da co-ocorrência com outras palavras e, deste modo, 

buscando a classe de palavras de modo subtil.  

Através do uso do computador como ferramenta, este estudo pode se solidificar  

pela busca de exemplos autênticos e também  usufruir da vasta quantidade de dados 

existentes referentes à língua. Um dos fatos importantes para esta análise é o benefício de 

adentrar por frases lexicais da língua em uso, abrindo um leque para as possibilidades 

comparativas dos manuais de aprendizagem com a língua real. 

Há, nos dias actuais, um grande número de corpora linguísticos com o objectivo 

de descrever como a língua é usada na prática e, ainda, um crescente número de projectos 

para o futuro  (SINCLAIR, 1991, BUTLER, 1992, BARNBROOK, 1996,  HUNSTON, 

2002, SARDINHA, 2004).  Um aspecto interessante disso é que os corpora consistem de 

material autêntico, cheio de construções diversificadas e inexploradas, as quais tratam 

tanto de linguagem num nível periférico ou mal-formado quanto ao nível central, razão 

pela qual requer categorias de descrições menos convencionais.  O papel dos 

computadores é o de colectar  todos os dados para as análises das colocações2.  

Por intermédio das análises das colocações, podemos fazer um paralelo entre a 

sintáctica e a classe geral de palavras com respectivas combinações, para descrever itens 

lexicais e a frequência com que ocorre com outros vocábulos, e, ainda, podemos verificar 

se as palavras recebem com maior frequência as conotações positivas ou negativas.  Hoey 

(2005) nos traz alguns discernimentos sobre a colocação e a naturalidade, em que a 

preocupação é distinguir como a naturalidade de uma língua é alcançada e como a 

explanação do que é natural pode colidir com o que é possível, sendo um factor de 

naturalidade discutido nos últimos anos justamente a colocação, a qual se trata da 

propriedade da linguagem em que duas ou mais palavras parecem aparecer 

frequentemente na companhia da outra, por exemplo (inevitable + consequence). Assim 

sendo, a colocação pode ser dita como a recorrente combinação de palavras em que  

ambas são impregnativas e subversivas.  

O termo “collocation” vem sido usado desde algum tempo. O “Webster’s New 

International dictionay”, edição de 1928, traz  a definição do termo como “ato de colocar, 

especificamente com algo mais; situação de ser colocado com algo mais; disposição num 

lugar, arranjo” ( HOEY, 2005).  

                                                 
2Collocations.  
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A partir de então, dizendo que por adequação,  os conceitos de colocação 

evoluíram e acabaram por se relacionar com os corpora electrónicos e com os sofisticados 

programas de computador.  Há grande número de definições para o termo.  Sinclair 

(1991, p.115) afirma que  “collocation, as has been mentioned, illustrates the idiom 

principle. On some occasions, words appear to be chosen in pairs or groups and these 

are not necessarily adjacent”.  . Stubbs (2001, p. 29) define collocation como  “co-

occurrence of words”. We can talk of a node-word co-occurring with collocates in a span 

of words to left and right” .  Também Stubbs (2001, p.30) afirma que  “collocation is a 

relation between words in a linear string: a node predicts that a preceding or following 

word also occurs. Linear co-occurrence is traditionally referred to as “syntagmatic 

relation”.   Hunston (2002, p.68) define colocação como  “the tendency of words to be 

biased in the  way they co-occur”. Por exemplo, a palavra “toys” co-ocorre mais 

frequentemente com as crianças do que com homens e mulheres.  

Segundo Hoey ( 2005),    as análises de colocação podem ser feitas sobre lemas ou 

palavras.     Segundo Renouf (1986), Sinclair (1991), Stubbs (1996) e Tognini-bonelli 

(2001), não é favorável   misturar  itens partilhados com lema comum, por exemplo, 

political, politcs; break, broke; onion, onions pelo motivo de que cada palavra tem seu 

especial comportamento colocacional. Num primeiro trabalho (1991a, 1991b), Hoey 

acredita que é útil trabalhar com lemas, porém,  para um propósito mais recente, acaba 

por concordar com esses linguistas, os quais afirmam que a mistura com lemas 

frequentemente encobrem os modelos colocacionais.  

Assim, prevalece a definição de colocação como a associação psicológica entre 

palavras, mais do que lemas, tendo como relevância o fato da colocação ser um fenómeno 

psicolinguístico e as evidências disso podem ser encontradas estatisticamente nos corpus 

linguísticos.  

A importância da colocação para a teoria do léxico está no facto de que pelo 

menos algumas sentenças são montadas integrando colocações que poderiam reproduzir-

se, embora com importantes variações quanto às sentenças prévias.  

Pode-se ainda argumentar que algumas sentenças só existem por causa das 

colocações que manifestam. 

 Devemos considerar, ainda, a importância da colocação no que se refere a dar a 

uma sentença um tom natural ou atribuir a ela um aspecto pesado, facto que pode ter sido 
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considerado sem importância por algum tempo, mas que, no actual contexto, adquire 

novo valor, uma vez que uma sentença pode estar gramaticalmente correcta; pode, ainda, 

usar as palavras de maneira aceitável em termos de língua,  pode ter significância, mas, 

dependendo das colocações realizadas, adquirem uma imagem não familiar, o que 

caracteriza as colocações incomuns (HOEY, 2005). A naturalidade, assim como a 

artificialidade de uma língua, não podem ser consideradas imateriais; elas são 

propriedades da sentença e devem ser observadas como forma de caracterização das 

sentenças, atribuindo assim aquilo que é usual na língua e aquilo que se considera em 

desuso.    

Desse modo, trabalhar com as análises das colocações para a descrição dos corpus 

linguísticos aos quais os aprendentes de língua inglesa como língua estrangeira são 

submetidos é muitíssimo válido em termos de comparação com a língua natural, o que 

nos remete imediatamente à outra questão de fundamental importância,  a preocupação 

com o ensino/aprendizagem de línguas de modo a construir significação na língua 

estrangeira, como veremos na breve explanação a seguir.  

 

 

1.1.3  O problema da aprendizagem de Língua Estrangeira 

 

Há um clássico relato de Chomsky (1995, p.58) concernente à aquisição da 

linguagem humana, em que afirma:  

 

A consideration of the character of the grammar that is acquired, the degenerate 
quality and narrowly limited extent of the available data, the striking uniformity of the 
resulting grammars, and their independence of intelligence, motivation, and emotional 
state, over wide ranges of variation, leave little hope that much of the structure of the 
language can be learned by an organism initially, uninformed as to its general character.  
 

Os dados a que as crianças são expostas, segundo a argumentação de Chomsky, 

são insuficientes por si mesmos para determinar o conhecimento linguístico que a criança 

adquire. Há uma lacuna entre a experiência válida e a competência adquirida e na 

habilidade de resolver problemas de linguagem, uma  vez que o indivíduo parece saber 

mais do que aquilo que lhe é ensinado, despertando o questionamento da forma  como se 

constrói significados.  
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Segundo a abordagem comunicativa de Widdowson (1978), os objectivos dos 

cursos para o ensino de línguas são quase sempre definidos com  base nas quatro 

habilidades de linguagem, ou seja, compreender linguagem oral,  falar, ler e escrever. A 

primeira pergunta que se faz concernente a isso é “o quê?” espera-se que o aprendente  

compreenda, fale, leia  e escreva. Neste sentido, desenvolver habilidades na língua que se 

está aprendendo  não implica necessariamente pensar numa selecção de itens lexicais 

combinados com estruturas sintácticas descritas numa gramática com o objectivo de 

desenvolver a habilidade de produzir sentenças correctas.  

A função de uma língua é  fundamentalmente social e tem como premissa 

principal a necessidade de produzir sentido. Do mesmo  modo, ao inserir-se  no processo 

de aprendizagem de uma dada língua estrangeira,  sua função essencial  deve ser mantida,  

ou seja, a construção necessária de sentidos e significâncias, e isso só ocorre de forma que 

o aprendente possa realizar  o uso da linguagem de modo contextualizado.  Widdowson 

(1978) aponta que produzir frases de acordo com o contexto  significa manifestar nosso 

conhecimento do sistema linguístico, no qual  não cabe somente o emprego correcto de 

formas gramaticais do inglês ou de outra língua,  porém,  a manifestação de 

conhecimentos nas circunstâncias normais da vida diária e,  além disso,  o uso do 

conhecimento linguístico com o objectivo de obter o efeito comunicativo,   o que equivale  

a dizer que se exige que produzamos exemplos de uso da linguagem,  isto é, nós não 

manifestamos simplesmente o sistema abstracto de língua, mas também o fazemos fluir 

simultaneamente como comportamento significativo com  significados.  

Com base nesses parâmetros,  o desempenho linguístico inclui a manifestação 

simultânea do sistema  linguístico como forma e sua realização como uso. O problema do 

ensino/aprendizagem de línguas jaz justamente aí, pois esses dois aspectos do 

desempenho tendem a ser tratados separadamente pelas pessoas  dedicadas à descrição e 

ao ensino de idiomas. O que se tornou praxis  foi  o gramático ilustrar as regras abstractas 

do sistema linguístico por meio de frases isoladas e,  consequentemente, o professor de 

línguas aproveitar-se desse foco para produzir materiais didácticos com tendência  a 

concentrar-se nas formas gramaticais.  

Pela perspectiva comunicativa, além do “como ensinar para construir significado 

na língua alvo”,  importa também  pensar sobre “o que vai ser aprendido”, focalizando  a 

construção permanente dos  diferentes níveis de conhecimento,  habilidades e 
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competências. O ensino/aprendizagem deve  ser sustentados sobre os pilares de diferentes 

módulos, sendo sempre possível anexar-se novos conceitos. Assim, o papel do professor é 

o de  organizador e seleccionador de fontes  que suscitem situações de comunicação.  

Ao observar a evolução histórica das famílias de línguas, podemos corroborar a 

afirmação de Howcroft e Veloso (2005), a qual  a língua está e sempre esteve em 

constante mutação e evolução;  a comunidade global, ou seja, nós,  estamos sempre 

inventando ou reinventando vocabulário para que  a comunicação seja  feita de forma 

mais fácil e mais  adequada a cada situação que possa surgir. A língua inglesa não foge de 

forma alguma a esse fenómeno, está  também em constante acréscimo de significados a 

uma mesma palavra, mutação de pronúncia, novas criações,  entre outros.  

A preocupação quanto ao fenómeno acima descrito e  a relação com o processo 

ensino/aprendizagem  fica em torno  de  buscar o ensino de idiomas  que atenda à 

eficácia,  acompanhando  o processo de constante evolução da língua,  desdobrando-se, 

nesse sentido, a atenção que deve ser dada a duas premissas:   a primeira, do 

ensino/aprendizagem,  e os  melhores meios para que esse processo se efective; a 

segunda, a observação para que seja ensinada/aprendida a língua viva, real,  de forma 

completamente oposta à linguagem “fabricada” para a situação formal de sala de aula.  

Um outro factor a ponderar é relativo a grande quantidade de ensino sobre a língua 

e não o ensino propriamente da língua, devido à relativa facilidade em fazê-lo, primando 

pelo uso de livros preenchidos com ensino focado na gramática, o que transforma o 

desenvolvimento das “habilidades” em ensino de “conteúdos”, no qual o professor ensina 

factos em vez de aprimorar as habilidades dos aprendentes, devendo ressaltar  que, nessa 

situação, o foco está no ensino, e não na aprendizagem.   

O grande problema é que uma hora gasta ensinando gramática, fonologia, ou 

vocabulário não corresponde à mesma uma hora de ensino da língua.  Ao parecer de 

Halliday (1964), o ensino de uma língua envolve a associação de duas características 

fundamentais: primeiro, o aprendente dever “experienciar” a língua que está aprendendo 

de modo significativo, tanto nas situações de fala quanto nas de escrita;  segundo, o 

aprendente deve por si mesmo ter oportunidade de performance, de colocar-se diante das 

próprias habilidades, de cometer erros e de ser corrigido.  Essa é a essência da 

aprendizagem de línguas e o ensino “sobre uma língua” não contribui directamente para 

que isso aconteça. Deve-se ainda ressaltar que não se trata de uma sugestão para que não 



41 
 

seja ensinado sobre a língua, somente para destacar a necessidade do ensino dar ênfase na 

necessidade do aprendente experienciar a língua em uso e também nas oportunidades de 

fazer isso por si mesmo, deixando de gastar o tempo em planos de estudos que dão pouco 

resultado; mas avaliar o processo de aprendizagem como o caminho a percorrer para se 

chegar ao melhor resultado na eficácia do uso da linguagem.  

Há muitas razões as quais justificam tais procedimentos considerados não 

linguísticos para o ensino sobre a língua, como, por exemplo, a necessidade de aprovação 

nos exames e testes dos sistemas sociais que primam pela colocação e classificação por 

concorrência e melhores resultados obtidos, privilegiando também o conhecimento da 

gramática, ou seja, factores que são estranhos à tarefa de ensinar a língua propriamente 

dita. Há pouco tempo atrás, não se fazia distinção, por exemplo, entre as diferenças entre 

o discurso oral e o discurso escrito, induzindo os aprendentes a fazer exercício escrito da 

linguagem oral e vice-versa.  

Nos dias actuais, o ensino de idiomas têm se voltado para o aprendente como 

protagonista; assim, substituímos o termo ensino pelo termo aprendizagem,  no qual os 

estudantes são motivados a aprender  de maneira  conduzida e motivada, com  materiais e 

situações que provoquem esta efectivação.  

 Entretanto, ainda não há,   por parte dos professores, consenso  a respeito de como 

as habilidades da língua são realmente adquiridas. Alguns  sustentam que a aprendizagem 

para a performance em uma língua estrangeira pressupõe o conhecimento sobre a língua e 

que há a necessidade do ensino de gramática com o objectivo de fazer-se exercício 

intelectual, o que é tomado como  torna-se essencial nos casos em que a tarefa de ensinar 

é realizada.  

Um ponto positivo dentre esses emaranhados de crenças sobre o 

ensino/aprendizagem  é que  o ensino  de línguas   tem um papel importante no contexto 

educacional, porém, o que não pode ser tido como verdadeiro é acreditar que a 

performance prática dependa desses “exercícios sobre a língua”. O conhecimento sobre a 

língua é muito válido para aprendentes avançados, especialmente adultos e adolescentes 

que já possuem um vasto conhecimento sobre outras línguas e que também já tenham 

experimentado esse tipo de estudo também em outros idiomas. Contudo,  nos primeiros 

estágios de aprendizagem, esse processo raramente ajuda e pode chegar a impedir o 

desenvolvimento das habilidades pelo aprendente.  
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  A  atenção deve ser voltada para  não se perder o  objectivo inicial do processo, 

que é o do ensino de línguas para o propósito  de comunicação, o que evita a titulação    

da educação de linguagem como criadora de deficiências, na qual o aprendente não é 

capaz de entender a língua que está sendo estudada quando falada pelo falante nativo em 

situações reais da vida e nem mesmo possui a habilidade  de fazer-se entender, ou de 

realizar leitura e escrita na língua alvo sobre assuntos relevantes para a vida num contexto 

real (ainda que tenha de considerar  que algumas das habilidades são mais fáceis do que 

outras, por exemplo, ler e ouvir, tidas como mais passivas do que as habilidades de 

escrever e falar), apesar da leitura e audição  não serem tão passivas como aparentam 

numa primeira vista, pois tanto  o leitor quanto  o ouvinte  interagem com o texto, 

retomando conhecimentos prévios e fazendo inferências do que está por vir.  

Há que se considerar, ainda, que para fazer-se a significação de uma língua,  é 

necessário  levar em conta outros conhecimentos subjacentes, como  a informação 

cultural contida na língua em si, de extrema relevância para que os aprendentes possam  

produzir expressões apropriadas em diferentes circunstâncias. 

O que devemos repensar é uma forma imediata de atingir eficácia no 

ensino/aprendizagem de línguas , uma vez que o  conhecimento e  o uso  de idiomas  

tornou-se primordial para a comunicação com povos de culturas distintas de nossa língua 

materna. Entendendo que  a comunicação em diferentes partes do mundo envolve 

problemas de natureza semântica e pragmática, ou seja, semântica em nível de palavra em 

suas equivalências lexicais requerem traduções cuidadosas de contexto para contexto e 

pragmática em nível de uso destas palavras (APPADURAI, 2001).  

É certo que o papel das teorias de linguagem asseguram uma visão sobre o 

panorama geral da aprendizagem de idiomas, porém, há a importância em destacar sob 

qual perspectiva desenvolver-se-á  esse trabalho. Noam Chomsky tem tido influência em 

pesquisas linguísticas por mais de duas décadas e do mesmo modo ocorre com  as 

fundamentações de Michael Halliday; porém, esses dois linguistas parecem sempre 

estarem  posicionados como opositores em seus conceitos. 

 As teorias de Halliday em sua perspectiva funcional condiz mais com esta 

pesquisa, devido ao estudo da linguagem ser visto como funcional no sentido de ser 

designada para descrever como a língua é usada. Todo texto, tudo aquilo que é dito ou 
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escrito envolve algum contexto de uso, e, além disso, é o uso da língua que, através de 

centenas de gerações, acabam por moldar o sistema.  

Um segundo item a destacar na perspectiva de Halliday são os componentes 

fundamentais da significação, os quais também são funcionais. Toda e qualquer língua 

são organizadas fundamentalmente em torno de dois tipos principais de fundamentação, a 

“conceitual” ou reflexiva e a “interpessoal” ou activa. Esses componentes, chamados de 

meta funcionais, são manifestações do sistema linguístico de dois propósitos gerais que 

sustentam todos os usos da linguagem: o ambiente, ou seja, o conceitual e a acção, isto é, 

o interpessoal. E um terceiro item ainda de fundamental importância é que a linguagem é 

descrita por referência de suas funções de acordo com o sistema linguístico total, quer 

dizer, é interpretado como funcional em relação a um todo.  

Além do mais, há que se concordar com Van Lier (2004), o qual diverge da teoria 

de Chomsky na gramática gerativa como um sistema autónomo e separado, pois, quanto à 

aplicação no ensino, se estivéssemos em acordo com a abordagem chomskyniana, na qual 

a linguagem é um “organismo” que simplesmente cresce com o tempo, ou um “instinto” a 

desenvolver-se, estaríamos acreditando que a linguagem não poderia ser 

ensinada/aprendida, seria simplesmente facilitada pela exposição do aprendente ao input.  

Ao fazer a concordância com essa abordagem, faríamos simultâneo rompimento com os 

esforços para a preparação de professores para o ensino/aprendizagem  de línguas, uma 

vez que esse ensino estaria somente voltado para uma minoria de estudantes.   

Assim, destacamos que este trabalho acorda plenamente com as perspectivas da 

teoria sistémica de Halliday, trilhando os caminhos que busquem a constante significação 

da linguagem.                                                                                                                                                                                                                                              

É válido ainda ressaltar que o objectivo desta pesquisa é buscar novas 

metodologias e abordagens que visem a  compreender o modo como a linguagem 

trabalha, para que possa  facilitar  o processo de aprendizagem e,  deste modo,  faz-se jus 

destacar uma nova ferramenta de apoio a esses propósitos, a linguística de corpus 

informatizada. Howcroft (2002) traz uma abordagem baseada nos resultados das 

pesquisas computacionais, na qual ilustra alguns dos resultados  de corpora  realizados em 

diferentes níveis de ensino. Por exemplo, a gramática manifestada nesses trabalhos  está 

em frequente divergência com aquelas apresentadas nas gramáticas tradicionais e causam 
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questionamentos sobre a aceitação, conduzindo a novas abordagens de ensino, que são  

padronizados nos livros-textos escolares.   

Howcroft cita a pesquisa  realizada por Mindt (1997), na qual descreve as 

experiências de professores que têm usado corpora para o ensino nas escolas alemãs. Há o 

questionamento referente ao conteúdo gramatical  dos curricula das escolas, sugerindo 

que a tradição não estabelece razão suficiente para a inclusão do conhecimento gramatical  

e acredita que a única fonte confiável para os programas gramaticais é a pesquisa. Para o 

estudo da língua inglesa, nesse problema já desponta uma solução, com a publicação de 

Grammar of Spoken  and Written English, (BIBER et al, 1999). Deve-se ressaltar que 

além da ajuda que os corpora podem proporcionar aos professores quanto à observação da 

língua natural, há que se fazer a distinção ao contraste existente entre  o discurso falado e 

o discurso escrito, os quais apresentam muitas diferenciações.  

Ademais, a ajuda que os corpora linguísticos podem fornecem aos professores de 

línguas, com a possibilidade de ensino da linguagem autêntica, e também aos estudantes  

que  devem receber suporte e serem encorajados para a  própria pesquisa em corpora, o 

que ajuda a criar o senso de autonomia e confiança no próprio conhecimento.  

 

 

 

 

1.1.4  O Livro Didáctico e o Fazer Pedagógico em Sala de Aula 

 
 
Learning is a process, non-linear in character. Whatever you are 
learning – how to ride a horse, French, gardening – you do not 
make progress through a series of instant, irreversible steps. In this 
respect, learning makes a mockery of teaching which often claims 
to aid learning precisely by selecting and sequencing the subject 
matter into small, manageable steps.  

 (Michael Lewis, 1993, p.55) 

 

Segundo análises realizadas por estudiosos nesse campo, é de consenso que o livro 

didáctico é campo fértil para florescimento de pedagogias que cometem inúmeras falhas e 

para a não efectivação da boa aprendizagem na área de língua estrangeira.  Coracini 

(1999) nos apresenta a importância do livro didáctico no contexto de aprendizagem de 

línguas, uma vez que, não raro, constituem a única fonte de leitura para professores e para 
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os alunos. Salienta, ainda, em prol da importância que deveria ser dada pelos linguistas ao 

estudo deste material, que 33,5% dos livros produzidos no país constituem livros de 

educação básica. Seguindo essa premissa da produção, era de se esperar que grande parte 

dos linguistas aplicados dedicassem algum tempo à análise dos diferentes manuais de 

ensino, porém, segundo revisão de literatura, há pouco que se diga a esse respeito. Dentre 

esses  achados, nos artigos pertinentes ora procuram criticar o livro didáctico mostrando a 

sua inadequação o público-alvo, ora procuram mostrar sua pertinência como material 

comunicativo interessante; o primeiro, com o objectivo de mostrar as vantagens de um 

ensino de língua estrangeira sem a adopção de livro didáctico, princípio bastante 

defendido pelo ensino comunicativo de línguas, vem seguido de uma proposta subjacente 

de uma abordagem inovadora,  preocupada com o sentido e o  criticismo do aluno, em 

oposição a tradicional, para seguir as recomendações de Widdowson (1978), em Teaching 

Language as Communication.  

Há ainda outros trabalhos que defendem o uso de textos autênticos, escritos para 

os leitores do país onde se fala a língua estrangeira pelo factor positivo de  não reduzirem 

artificialmente as  dificuldades e nem adulterarem a sua textualidade. Ao ler esses textos, 

o aprendente estaria melhor preparado para enfrentar a comunicação escrita na língua alvo 

(CORACINI, 1999).  

Sousa (1999) afirma que independente do livro didáctico adoptado ou da 

disciplina abordada, o que se constata é que o livro didáctico constitui um elo importante 

na corrente do discurso da competência, é o lugar do saber definido, pronto e acabado.  

Num contexto educacional, o difícil é mudar algo que esteja sustentado e 

arraigado por muito tempo.  Em Coracini (1999, p.33), temos:  

 

Embora reconhecendo os defeitos dos livros, muitos professores preferem adoptar 
um por diversas razões: os alunos ficam perdidos, sem referência para estudar; o 
professor tem parâmetros reconhecidos para definir o que deve ensinar e não perde 
tempo com conteúdos menos importantes, além, é claro, da economia de tempo 
para preparar as aulas.  

  

Grigoletto (1999) nos traz a análise do livro didáctico sob a concepção de Focault 

(1979), na qual o modo de funcionamento do material de ensino como um discurso de 

verdade pode ser reconhecido em vários aspectos, como o carácter homogéneo, que é 

dado pelo efeito da uniformização provocado nos alunos, pois todos são levados a fazer a 

mesma leitura, a chegar às mesmas conclusões e a reagir de  uma única forma às 
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propostas do manual. Um outro aspecto apresentado é a repetição de uma estrutura 

comum a todas as unidades, com tipos de exercícios que se mantêm comum em todas as 

secções, segundo a autora, fato que mantém a uniformização das reacções dos 

aprendentes.  

Bhatia (1993, p.145) faz uma abordagem aos termos “simplificação” e 

“facilitação”3, os quais são frequentemente praticados na pedagogia de ensino de línguas. 

São formas de tradução intra-lingual, com o propósito de fazer num determinado texto a 

simplificação de termos, conteúdos e também da forma. Além disso, a simplificação 

envolve uma alteração  dos dados originais, com o  objectivo de produzir uma versão 

mais simples. Segundo Widdowson (1978), as versões simplificadas são passagens 

derivadas das  versões genuínas do discurso por um processo de substituição sintáctica e 

lexical, e, por conseguinte, são observadas como alternativas de textualizações de um 

determinado discurso autêntico. Descrições simples são instâncias verdadeiras do 

discurso, contudo, a autenticidade do texto que representa está comprometida. Quando um 

texto é uma versão simplificada, o resultado do discurso tem menos probabilidade de ser 

uma instância genuína do género que a versão original representa. No caso de versões 

simplificadas, o conteúdo e os recursos léxico-gramaticais são obstruídos para dar ao 

texto possibilidade de competência linguística aos leitores específicos. O que acontece 

nesses casos de simplificação é a parte do propósito inicial, ou seja, os fins comunicativos 

do texto. Como afirma Widdowson (1978), isso seria uma instância genuína do discurso, 

mas não necessariamente representa o mesmo género do original. No momento em que 

uma versão original é simplificada, esta produz uma alternativa ou uma versão diferente 

da original, a integridade do texto original é automaticamente neutralizada.  

De acordo com Bhatia (1993), particularmente para o ensino de línguas em 

contextos específicos, há uma alternativa que pode tornar o texto mais acessível para 

leitores não especialistas, em que introduz a noção de “facilitação” em lugar da 

simplificação.  

Facilitação, como Bhatia descreve, é uma forma de fazer o texto mais acessível 

para o leitor, usando uma variedade a qual ele chama “dispositivo facilitador”4; o 

propósito é guiar o leitor por meio do texto sem fazer mudanças drásticas no conteúdo ou 

na forma linguística do texto, mantendo, desse modo, a integridade genérica. Vale 
                                                 
3Simplification v. easification.  
4Easification devices.  
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lembrar que a facilitação não é uma técnica para apresentação de texto, mas sim uma 

estratégia de aprendizagem que ajuda o aprendente a simplificar o texto por si mesmo,  

dependendo de seu conhecimento do assunto e da língua alvo.  

Nattinger e DeCarrico (1992) nos trazem uma discussão referente a uma unidade 

chamada “frase lexical”, na qual aborda lições que levam os estudantes a usar a 

linguagem dita pré-fabricada da mesma maneira que os aprendentes da primeira língua 

fazem, com o objectivo de aprender a produzir, compreender e analisar a nova língua.  

 

Learning to comprehend and produce a language means understanding how the 
parts of language function as part of a discourse. (...) Students need to learn words 
and sentences not as isolated, planned answers to classroom exercises, but rather 
to learn how to use these structures to create the flow and purpose of a 
spontaneously unfolding conversation. (...) Thus, teaching with lexical phrases 
seems to offer a ‘middle ground’ that  avoids the pitfalls Widdowson (1989) warns 
us of: too heavy reliance on either structural models of competence, or 
communicative models of appropriate use.   

(Nattinger e  DeCarrico , 1992, p.114) 
 

 

Num contexto no qual os problemas referentes aos livros didácticos são muitos, ao 

fazer observação atenta nos livros  para ensino de língua inglesa aos aprendentes falantes 

de língua portuguesa como língua materna, não há referência do uso de corpus 

linguísticos, como há nos dicionários, por exemplo, o Collins COBUILD English 

Language Dictionary (1987); ao que parece, essa importante área do inglês ainda não foi 

afectada pelos avanços da linguística de corpora, o que só viria a contribuir. Mindt (1997) 

observa que o estudo comparativo de dados autênticos da língua e os livros-textos para o 

ensino de inglês como língua estrangeira diferem consideravelmente do uso destas 

estruturas em inglês autêntico, o que pôde mostrar por meio do estudo do vocabulário dos 

livros, que, embora compilados por diferentes autores e publicados por diferentes 

editores, partilham um grande número de características que os fazem muito similares, e o 

tipo de inglês estudado não existe para além das salas de aulas de língua estrangeira.  

Como resultado desses materiais pouco elaborados, segundo Mindt (1997), os 

aprendentes que frequentam essas escolas muito comummente encontram dificuldades em 

adaptar-se ao inglês usado por falantes nativos. Aprendentes que se comunicam com 

falantes nativos constantemente têm que remodelar seu comportamento linguístico nas 

áreas em que não aprenderam apropriadamente.  
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Além desses, cita ainda os curricula de ensino de línguas, os quais são baseados 

numa cuidadosa selecção e ordenação de itens gramaticais, uma vez que os curricula 

gramaticais têm uma longa tradição dentro do ensino de idiomas.  

Em grande parte dos parágrafos introdutórios do livro didáctico, com o advento da 

busca de ensino comunicativo de línguas, há destaque para focar um programa que atenda 

a este objectivo, o que levanta a hipótese de realmente verificar se o interior do material 

elaborado condiz com as notas prefaciais.  

Infelizmente,  não foi possível verificar nos materiais encontrados comparações 

com corpus linguísticos de língua inglesa; a praxe ainda vigente, é a elaboração dos 

conteúdos baseados prioritariamente em factores intuitivos, diferentemente dos factores 

comprovativos necessários a dar sustentação a aprendizagem condizente com a linguagem 

natural, o que poderia ser um guia para a busca do ensino de língua como uma forma de 

acção, afinal, não se deve desassociar a língua do contexto. Conforme  Todorov (1984, 

p.42) sustenta,  

An utterance does not merely refer to its object, ... but it expresses its subject in 
addition: the units of language, in themselves, are not expressive... In oral 
discourse, a specific, expressive intonation marks this dimension of the utterance. 
The utterance enters in relation to past utterances which had the same object, and 
with those of the future, which it foresees as answers. Finaly  the utterance is 
always to someone.  
 

 Assim, aponta-se para um questionamento pertinente: “como os livros didácticos 

cumprem os seus papéis em relação à função da linguagem?”. Van Lier (2004, p.108) faz 

uma abordagem dos livros de gramática comparando-os à dissecação de cadáveres 

linguísticos, nos quais as sentenças são “ossos mortos” empilhados sequencialmente, 

etiquetados e catalogados, assim como num museu paleontológico, em que se pode 

aprender sobre os resíduos linguísticos em visitas a seu habitat natural, ou seja, os livros de 

gramática.  

 Os resultados disso são anos de estudos de língua estrangeira para pouco resultado; 

os alunos, após terminarem a escola e encontrarem-se no país onde a língua alvo é falada, 

descobrem-se insuficiente capazes de fazer a troca comunicativa.  

 Não se pode descartar a premissa de que os livros didácticos são muito úteis para o 

ensino e aprendizagem de línguas, então, põe-se em destaque a observação de que forma 

são elaborados e qual linguagem carrega nessas laudas, entendendo que com as 
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compilações dos corpora linguísticos criaram-se meios para isso, podendo, assim, 

aproximá-los mais da linguagem natural e fugir do artificialismo a que estão sujeitos.  

 

 

1.2  Corpus linguístico 

1.2.1  De que se trata 

 
Thirty years ago when this research started it was 
considered impossible to process texts of several million 
words in length. Twenty years ago it was considered 
marginally possible but lunatic.  Ten years ago it was 
considered quite possible but still lunatic. Today it is 
very popular.  

(John Sinclair, 1991, p.1)  
 

 
 
Há muitas razões pelas quais nos últimos anos a linguística  de corpora tem se 

tornado mais conhecida. Estudos da língua baseados em seu uso real são muito mais 

eficazes do que aqueles criados pela intuição dos linguistas. Além disso, permite a grande 

armazenagem de colecções de expressões de variadas fontes que, depois de colectadas, 

podem ser escrutinadas cuidadosamente. Um corpus de dados de linguagem de ocorrência 

natural contém um número de estruturas e usos os quais para os nativos são 

completamente aceitáveis, entretanto, para a linguística  teórica, não haveria. Jan Aarts 

(1991, p. 46) observa que “only linguists who use corpus data themselves will know that a 

corpus always yields a much greater variety of constructions than one can either find in 

the literature  or think up oneself”.   

Um questionamento que pode ser feito quanto à criação de um corpus é “quem 

deveria criar um  corpus?”. Segundo Sinclair (1991), a especificação de um corpus -  o 

tipo e a proporção de material nele contido -  é um trabalho árduo para os linguistas  em 

geral, mas é mais apropriado para a sociologia da cultura. Segundo ele, a postura dos 

linguistas  deve ser a leitura, descrição e análises das instâncias da língua já seleccionada 

previamente.   

É importante também o entendimento da utilidade de um corpus linguístico, isto é, 

para que isso serve, sendo que o valor de um corpus geral como um objecto de referência 

é muito grande, há grandes probabilidades de maior crescimento nos anos vindouros, 
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porém, no momento, o auxílio que traz para a documentação de uma língua, em 

dicionários, gramáticas, de entre outros, está em estágio de maturação. Cada vez mais, as 

pessoas de diversos ramos da ciência de informação estão percebendo que o corpus 

linguístico  é uma amostra da língua viva e quando acedidos através dos computadores 

abrem novos horizontes  (SINCLAIR, 1991). Contudo, como a língua está sempre em 

mudança, esse trabalho nunca pode ser considerado como acabado.  

Uma questão inicial que pode surgir ao tratar-se linguística  de corpora é “o que 

denomina-se  um corpus?”. Segundo a definição de Hunston (2002), um corpus é definido 

em termos tanto de forma quanto de propósito. Os linguistas  geralmente têm usado a 

palavra corpus  para descrever, por exemplo, uma colectânea de exemplos da língua 

natural, consistindo desde poucas sentenças até um grande conjunto de textos escritos ou 

gravados, os quais foram colectados com o propósito de estudos linguísticos. Nos últimos 

tempos, com o advento dos avanços tecnológicos e consequentemente a adequação e nova 

conotação semântica, o termo tem sido usado para colecção de textos ou mesmo de partes 

de textos que são armazenados e acedidos electronicamente. Devido à capacidade dos 

computadores processarem grande quantidade de informação, os corpora electrónicos 

geralmente são grandes, muito maiores do que os primeiros feitos em papel.  

Um corpus é planeado como parte de uma colectânea de textos e são designados 

para o estudo de aspectos da língua. O fim específico a que se propõe o corpus determina 

a selecção de textos e essa finalidade destina-se não à preservação de textos, mas porque 

eles possuem valor intrínseco.  Segundo Hunston (2002), um corpus é armazenado de 

uma maneira que possa ser estudado não linearmente, porém, tanto quantitativa quanto 

qualitativamente. O propósito não é simplesmente aceder aos textos para fazer a leitura, o 

que faz a nítida distinção entre um corpus e uma biblioteca ou de um arquivo. O recursos 

maiores são as análises que pode se fazer quanto à linguagem, em qualquer que seja a 

abordagem de interesse,  seja ensino/aprendizagem de idiomas, análise sociológica do 

discurso,  evolução histórica da linguagem,  sistema funcional de dada língua,  etc.  

Na descrição de Bowker e Pearson (2002), o corpus linguístico  requer o uso de 

um corpus e, estritamente falando, um corpus é um simples corpo de texto, porém, no 

contexto de corpus linguístico, a definição de corpus tomou um significado mais 

especializado. Assim, corpus pode ser descrito como uma grande colectânea de textos 

autênticos reunidos em formato electrónico de acordo com especificas pré-definições de 
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critérios. Esses corpora linguísticos distinguem-se do corpus comummente chamado 

devido a quatro características que possuem: são autênticos, electrónicos, grandes e 

possuem critérios específicos.   

Começando com a primeira característica citada, se um texto é autêntico, significa 

que é um exemplo ou amostra do real, da língua “viva”, que consiste de comunicação 

genuína entre pessoas em seu curso normal de vida. Em outras palavras, o texto ocorre 

naturalmente, não foi criado para o propósito de ser incluído em um corpus com o 

objectivo de demonstrar um ponto particular da gramática, por exemplo.  

A segunda característica, que os textos tenham  formato electrónico,  deve-se ao 

factor de poder ser processado pelo computador. Pode ser um artigo que foi escrito em um 

processador de palavras, um artigo digitalizado de uma revista, ou um texto encontrado na 

internet. Compilar os textos electronicamente, além de ser mais económico, dá a 

alternativa de usar softwares especiais conhecidos como ferramentas de análises, o que 

ajuda a manipular os dados.  

No que se refere ao tamanho, não há rígidas regras referentes à dimensão de um 

corpus, deve ser tão grande quanto à necessidade exigir; o que se diz a respeito do 

“grande” significa um número  maior de textos do que aqueles que poderíamos colectar e 

armazenar na forma impressa.  

Quanto à última característica citada, é importante ressaltar que um corpus não é 

simplesmente uma colecção de textos aleatórios, o que implica também que não podemos 

começar a descarregar desordenadamente textos da internet e depois chamá-los de corpus. 

Muito mais do que isso, os textos que compõem um corpus são seleccionados de acordo 

com critérios explícitos para que sejam usados como amostra significativa da língua ou do 

subsistema dos quais  tratam; por exemplo, se o linguista  está interessado em criar um 

corpus que represente a língua em um campo particular, como o de inglês para negócios, 

ele deve ter a atenção ao limitar o corpus para esse determinado tipo de textos, pois se 

subentende que uma língua não se constitui somente por recortes especializados, deve-se 

observar para que englobe as necessidades previstas.  Como se vê, os critérios que devem 

ser usados para a compilar o corpus depende do propósito de estudo e deve conter dados 

tanto de língua geral quanto de especializada, ou escrita e falada, devendo-se também 

delinear se deve ser realizado em curto espaço de tempo ou se deve ser estendido por um 
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longo período, se deve ser produzido por homens ou  mulheres, por crianças ou adultos, 

ou por Americanos ou Irlandeses. 

Granger (1998) refere-se ao termo corpus linguístico  não somente como uma 

nova metodologia baseada na computação dos dados, mas como um projecto de pesquisa 

desafiador, que significa uma nova maneira de pensar a linguagem, o qual desafia 

algumas de nossas ideias mais profundamente enraizadas sobre a língua. Com o foco na 

performance, e não na competência, na descrição, e não da pré-suposição, e em dados 

tanto quantitativos quanto qualitativos, esse tipo de estudo pode ser visto de modo 

contrastivo ao modelo Chomskyano de abordagem já citado anteriormente, no qual a 

competência linguística é um componente sintáctico autónomo.  

Para reforçar o entendimento referente a isso, podemos verificar o conceito de 

Meyer (2002), o qual nos diz que ao passo que a teoria da Gramática Universal tenta 

minimizar a concepção de língua, os chamados modelos divergentes de linguagem dos 

ditos não-centrais, ou seja, os periféricos, perdem os postos para o campo de estudos; 

enquanto isso, a complexidade das estruturas é precisamente o que os corpus linguísticos 

se interessam em estudar, pois, diferentemente dos gramáticos gerativistas, os linguistas   

que sustentam a abordagem de língua pela perspectiva da observação dos corpus 

linguísticos, a complexidade e a variação são inerentes à língua e nas discussões sobre 

linguagem  possuem alta prioridade na linguística  descritiva, ao contrário da linguística 

explanatória de Chomsky.  

 Devemos nos abster no detalhe de que, segundo descrição de Leech e Fligelstone 

(1992), corpora computacional são, essencialmente, corpus de material da língua natural, 

como, por exemplo, textos completos, amostras de textos e, algumas vezes, justamente 

sentenças incorrectas, armazenadas de maneira legível em máquinas.  

 Então, incorporando as características principais a respeito de corpus linguísticos, 

elegemos a seguinte definição: 

 
Um conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da língua, 

 ou a ambos), sistematizados segundo determinados critérios, suficientemente 
 extensos em amplitude e profundidade, de maneira que sejam representativos da 
 totalidade do uso linguístico ou de algum de seus âmbitos, dispostos de  tal 
 modo que possam ser processados por computador, com a finalidade de propiciar 
 resultados vários e úteis para a descrição e análise (SANCHES; CUMBRE, 1996, 
 p. 8-9). 
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 Essa definição insere os pontos principais  e imprescindíveis a um corpus, pois 

trata da origem, na qual os dados devem ser autênticos; refere-se ao propósito, em que o 

corpus deve ter a finalidade de ser um objecto de estudo linguístico; retrata a composição,  

afirmando que o conteúdo do corpus deve ser criteriosamente escolhido; menciona a 

formatação, observando que os dados do corpus devem ser legíveis por computador; 

relata a representatividade, isto é, o corpus deve ser representativo de uma língua e 

variedade, e, por último, preconiza a extensão, sendo que o  corpus deve ser vasto para ser 

representativo (SARDINHA, 2004). 

 Ao compreender a definição de corpus linguístico, partimos para o segundo 

questionamento,  qual a finalidade desse instrumento.  

 

 

 

1.2.2  Para que serve um corpus linguístico 

 

O aparente dualismo é meramente o resultado de olhar para o mesmo fenómeno  

por diferentes pontos de vista. Essa variante do reducionismo é um dos favoritos do 

movimento retórico hallidayano; o autor (1985) semelhantemente argumenta  que léxico e 

gramática são perspectivas complementares do mesmo fenómeno e ainda sustenta esse 

mesmo argumento com relação à analogia entre instância e sistema, local e global, estado 

atmosférico e clima (STUBBS, 1996).  

O estudo de grandes corpora com a ajuda dos computadores fornece uma 

visualização geral sobre os paradoxos do dualismo por criar métodos de observação de 

modelos e géneros  que há muito tinham sido percebidos por críticos da literatura, mas 

que não tinham sido possível identificar em unidades empíricas.  

Os corpora linguísticos podem auxiliar nas teorias as quais tem a função de relatar 

textos individuais e transformá-los em textos de corpora, e deste modo, por meio da 

verificação do que é frequente  em corpora, faz-se a identificação daquilo que é típico na 

língua; através da observação de frequência  em modelos recorrentes cria-se a teoria da 

relação o usual e o novo na língua em uso. Em outras palavras, a função principal é a 

observância daquilo que já existe, isto é, nos oferece uma nova perspectiva daquilo que já 
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é familiar. As ferramentas de leitura de corpora mais comuns são a frequência, a 

fraseologia e a colocação (HUNSTON, 2002).  

As palavras podem ser ordenadas em um corpus de acordo com sua frequência e 

isso pode ser interessante quando corpora são comparados em termos de listas de 

frequência; por exemplo, apontar as 50 palavras mais frequentes em uma dissertação na 

área de ciências exactas e compará-las com as 50 mais frequentes na área de ciências 

naturais, por exemplo, e verificar quais as palavras gramaticais e as palavras lexicais mais 

utilizadas.  

As listas de frequência  de corpora são úteis para fazer a identificação de possíveis 

diferenças entre corpora para estudá-los com mais detalhes, ou verificar o uso de 

determinadas palavras, em diversos bancos de língua inglesa, como o Banco de Inglês - 

um corpus de livros publicados na Grã-Bretanha -, um corpus do The Times Newspaper e 

o corpus do inglês falado da Grã-Bretanha. A lista dos corpora aponta o número de 

ocorrências das palavras buscadas e cria a possibilidade de observar qual é, por exemplo, 

a mais formal e a menos formal dentro das possibilidades de sinónimos, qual é a mais 

usada em textos escritos e em textos falados.  

Na fraseologia, o usuários dos corpora podem observar as regularidades de uso de 

uma palavras em diversas instâncias através do concordance lines, permitindo a 

verificação de usos que tendem a ficar de lado quando encontrados em contextos normais. 

Sinclair e Coulthard (1975) usaram o termo latent patterning para se referirem a este 

fenómeno; Hunston (2002) usa a denominação de programas de concordance, nos quais a 

fraseologia é observada.  É possível também mostrar a conotação normalmente ligada às 

palavras,  por exemplo, verbos similares, como provide versus cause.  

 Um ponto de interesse na fraseologia, segundo Hunston (2002), é que pode ser 

usado por professores de inglês como uma alternativa para explicação, como, por 

exemplo, dos adjectivos interested e interesting, os quais frequentemente os alunos fazem 

confusão, e, através das linhas de concordance, demonstrar, por meio dos exemplos do 

discurso espontâneo, a significação de cada uma das palavras, em que, de modo 

preponderante, interested é usado nas frases interested in, como no modelo: “someone is 

interested in something”;  em contraste, interesting é sempre usado antes de um 

substantivo, como no exemplo: “an interesting thing”, em que o foco principal é analisar 

de maneira contrastante.   
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Ainda exemplificando como os corpora podem ser utilizados, temos a colocação, 

que pode ser entendida como a tendência estatística em que uma palavra pode co-ocorrer. 

Uma lista de colocações de uma determinada palavra pode produzir informações similares 

que através dos computadores, são processadas mais acuradamente do que apenas pela 

observação humana.   

Por exemplo, as colocações da palavra shed inclui: light, tear, garden, jobs, blood, 

cents, image, pounds, staff, skin e clothes. Somente quando acompanhada da palavra 

garden  a palavra shed  é substantivo; em todas as outras colocações ela é um verbo. O 

significado da palavra é “perder” ou “dar”,  porém, o significado preciso em cada frase 

depende da colocação: shed light (on) significa iluminar; shed tears, chorar; shed blood, 

sofrer ou morrer; shed pounds, perder peso; shed clothes, remover roupas, e assim por 

diante.  

Por meio dos exemplos acima pode-se perceber que a colocação indica os pares de 

itens lexicais e, além desses mostrados, pode também indicar a associação entre a palavra 

e o ambiente gramatical mais frequente. Exemplo: a palavra head, com of, usada em 

frases como head of department;  over, usada em frases com hit/beat, como em someone 

over the head.  

Na concepção de Meyer (2002), os linguistas  de todas as áreas podem ter os 

corpora como fontes muito úteis para seguir diferentes tipos de pautas.  Por exemplo, 

muitos lexicógrafos concluíram que podem criar dicionários de modo mais efectivo 

estudando o uso das palavras em grandes corpora linguísticos. Muitos trabalhos em 

linguística  histórica hoje são baseados em textos retirados dos primeiros períodos de 

evolução da língua inglesa, corpora que permitem o estudo mais sistemático do inglês e 

de muitas outras línguas nos dias  actuais, que possibilitam a investigação de artigos que 

foram correntes na linguística moderna, assim como os efeitos do género  da linguagem 

usada nos primeiras fases do inglês.  

 A linguística de corpora tanto tem introduzido novas disciplinas linguísticas como 

também tem aberto novas áreas de pesquisa ou novas visões  dentro das questões 

linguísticas já tradicionais. Para o gramático, é muito comum o uso de corpora para 

fornecer um estudo detalhado na construção gramatical, como a informação das várias 

formas que possui, a frequência  geral e o contexto particular onde ocorre.  
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 Nas gramáticas de referência é comum o uso de corpora para investigar a 

construção gramatical simples e também para usar essa informação para escrever a base 

das gramáticas referenciais em inglês. Por exemplo, o Collins COBUID Project criou uma 

série de gramáticas de referência que contém exemplos retirados do Bank of English 

Corpus (SINCLAIR, 1987). Biber et al’s Longman Grammar of Spoken and Written 

English (1999) é baseada no Longman Spoken and Written English Corpus, um corpus 

que contém aproximadamente 40 milhões de palavras e possui exemplos de inglês falado 

e escrito tanto de Inglês Americano como Britânico. Essa gramática fornece informação 

extensiva não apenas da forma de várias estruturas do inglês, mas também da frequência  

e uso em diversos géneros  de inglês falado e escrito.  

 Na lexicografia, o auxílio dos corpora é imenso. Como Landau (1984) observa, 

essa ferramenta possibilita vários tipos de informações sobre as palavras: seus 

significados, pronunciação, etimologia, parte do discurso e status (por exemplo, se a 

palavra é considerada “coloquial” ou “não-padrão”). Para a construção de dicionários, 

isso adquire um valor inestimável, uma vez que, anteriormente à linguística  de corpora, 

toda essa pesquisa de palavras era feita manualmente, o que levava anos para ser 

concretizada. O dicionário de inglês mais compreensivo, o Oxford Dictionary of English, 

por exemplo, levou 15 anos para ser construído, devido aos vários estágios de produção 

que teve de atravessar (MEYER, 2002).  

 Devido a muitos textos hoje estarem disponíveis de forma processável em 

computadores, muitos estágios da criação de dicionários podem ser feitos 

automaticamente. Usando uma parte de software relativamente simples chamado 

concordance program o lexicógrafo pode passar por estágios da construção de dicionários 

descritos acima de forma muito prática: em vez de gastar horas ou semanas para obter 

informações de numa única palavra, pode obtê-las automaticamente de um corpus 

computorizado. Em poucos minutos, um concordancing program  é capaz de contar a 

frequência  de uma palavra em um corpus e apresentar nas frases qual a mais e a menos 

frequente.  

Além desse recurso, alguns programas de concordancing podem detectar prefixos, 

sufixos e formas irregulares, classificando as palavras por “lemas”. Por exemplo, palavras 

como runs, running e ran não serão contadas separadamente, mas suas formas variadas 

do lema run. Para o estudo do significado de palavras individuais, o lexicógrafo poderá 
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ter a palavra mostrada em  formato KWIC e, assim, facilmente visualiza os vários 

contextos nos quais a palavra ocorre e o significado que tem em nesses contextos.  

Um dos trabalhos mais difíceis para os linguistas  no estudo dos corpora foi 

encontrar soluções para o estudo da variação de linguagem, aquilo que os sociolinguistas   

definem como variação de género, idade e classe social , diferenças que afectam o modo 

do indivíduo usar a língua. Tornava-se difícil de fazer as colectâneas  nos corpora, o que 

pode ser resolvido com a criação dos sub-corpora, tendo como premissa que as 

construções gramaticais e lexicais são dependentes dos tipos de contextos, isto é, discurso 

oral versus escrito, científico versus transmissão jornalística, de entre outros. Os sub-

corpora tornaram possíveis a observação e análise do que pode ser denominado como 

géneros, ou como o uso da linguagem é determinado pelo contexto. Como exemplo, há o 

COLT (Corpus of London Teenage English) , anexo ao BNC (British National Corpus), 

um subcorpus contendo amostras do  inglês falado por adolescentes de várias classes 

socioeconómicas de diferentes partes e arredores de Londres.  

 Os estudos baseados em corpora levou a muitas descrições referentes a diferentes 

tipos de registos, como conversas informais, discurso formal, discurso jornalísticos,  

reportagens desportivas, entre outros, e também dialectos do inglês nativo, inglês 

britânico versus inglês americano, linguagem masculina versus feminina, dentre outras. 

Contudo, as investigações a respeito das variedades de inglês não nativo também 

alcançaram seu patamar de destaque, com a criação de corpus por falantes de inglês como 

não nativos, os quais são referidos como Learner Corpora.  

 Segundo Granger (2002), os CLC (Computer Learner Corpora) são definidos 

como colecções electrónicas dos corpus de aprendentes e servem para análises 

contrastantes de interlíngua e para ajudar nas análises de erros. Consiste em fazer 

comparações quantitativas e qualitativas em dados de inglês nativo e não nativo  de 

diferentes variedades, o que é uma grande ajuda pedagógica aos professores de línguas. 

 Com o presente ressurgimento de cursos de inglês designados para grupos 

especiais, Howcroft (2005) aborda os instrumentos  que temos para identificar  mais 

facilmente o que é especial ou específico  a um género  particular, o que sugere a decisão 

entre produção de novos materiais para a multiplicidade de cursos ou mesmo a ajuda 

quanto a autonomia dos estudantes.  Embora o ESP (English for Specific Purpose) tenha 

passado por diferentes estágios e ter persistido por grande tempo em metodologias de 
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ensino, na actualidade está a despontar para a ideia  processo de aprendizagem autónomo. 

Há ainda muitos trabalhos voltados para a produção de materiais e para a criação de 

metodologias apropriadas para as situações particulares de ensino, porém, um dos 

métodos que vem ganhando muito terreno tanto para o ensino de língua quanto para a 

tradução é o uso de corpora computacional para a investigação de campos  específicos.  

Após essas preliminares concernentes às utilidades dos corpora, abriremos um 

novo parênteses sobre “quem” usa os  corpora.  

 

 

1.2.3  Quem usa os recursos dos corpora? 

 

Os corpora linguísticos  podem ser usados por qualquer pessoa que queira estudar 

exemplos autênticos do uso de linguagem (BOWKER and PEARSON, 2002).  Desse 

modo, não parece ser surpresa que têm sido aplicado em uma larga gama de disciplinas e 

têm sido usado também para a investigação de assuntos que vão além do alcance da 

linguística. Um dos primeiros usos e ainda um dos mais comuns é a aplicação de corpora 

na disciplina de lexicografia, na qual os  corpora oferecem grandes possibilidades de 

ajuda na produção de dicionários, para descobrir novas palavras usadas na língua e para 

identificar contextos em que a palavra já existente é utilizada, atribuindo-se a ela novos 

significados.  Outra aplicação comum para os corpora está no campo da aprendizagem de 

língua, no qual os aprendentes podem aprender mais sobre a significação das palavras e 

também de seus usos por meio da observação do contexto em que elas são usadas. 

Também podem ser usados em estudos sociolinguísticos, como, por exemplo, estudos que 

examinam como homens e mulheres falam diferentemente, ou estudos comparando 

diferentes variedades de linguagem. 

Os linguistas  históricos usam corpora para estudar como a língua tem se 

desenvolvido através do tempo e também através da disciplina de linguística; os corpora 

têm sido usados para desenvolver gramáticas baseadas em corpus. No campo da 

linguística  computacional, exemplos baseados em sistemas de tradução de máquinas e, 

além desses, ferramentas de processamento de linguagem natural usam os recursos dos 

corpora.  Devido à diversidade quanto ao uso e finalidades dos corpora, desenvolveram-se 
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as variedades de corpora, de forma que venha ao encontro aos propósitos sugeridos, como 

veremos a seguir.  

 

 

 

1.2.4  Tipos de Corpora 

 

Os exemplos de corpora citados na literatura compreende muitas possibilidades. 

Sardinha (2004, p.20)  afirma que a nomenclatura empregada na linguística  de corpus 

para definir o conteúdo e o propósito é muito extensa e, assim, agrupa os principais 

corpora de forma sintetizada de acordo com alguns critérios. Como forma explicativa, 

quanto ao critério de “modo” , um corpus pode ser falado, isto é, composto de porções de 

fala transcritas, ou escrito, ou seja, composto de textos escritos, impressos ou não.  

Com relação ao “tempo”, um corpus pode ser sincrónico, que compreende um 

período de tempo; diacrónico, o qual compreende vários períodos de tempo; 

contemporâneo, ou seja, representativo do período de tempo corrente; ou histórico, que 

representa um período de tempo passado.  

Quanto ao tipo de “selecção”, temos: 

  

� Corpus de amostragem (sample corpus), composto  por porções de textos 

ou de variedades textuais,  planeado  para ser uma amostra finita da 

linguagem como um todo;  

� Corpus monitor, no qual a composição é reciclada para reflectir o estado 

actual de uma língua; 

� Corpus dinâmico ou orgânico, no qual o crescimento e a diminuição são 

permitidos; 

� Corpus estático, oposto ao dinâmico; 

� Corpus equilibrado , no qual os componentes como o géneros e tipos de 

textos são distribuídos em quantidades semelhantes.  

Em dependência aos propósitos pré estabelecidos, determina-se os “conteúdos” 

dos corpora, sendo que, no conteúdo especializado, os textos são de tipos específicos, 

como géneros  e registos definidos. No corpus regional ou dialectal, os textos são 
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provenientes de uma ou mais variedades sociolinguísticas específicas e, no corpus 

multilingue, inclui-se idiomas diferentes.  

Além dos tipos acima citados, no que se refere à autoria, um corpus pode ser de 

aprendentes, no qual os autores dos textos não são falantes nativos e de língua nativa,  e 

o corpus natural, em  que os autores são falantes nativos. Quanto à disposição interna dos 

corpora, existem os paralelos, os textos são comparáveis, como, por exemplo, entre duas 

línguas;  e os alinhados, em que as traduções aparecem abaixo de cada linha do original.  

Há, ainda, o design de um corpus de acordo com a finalidade a que se propõe, ou seja, de 

estudo, para descrição da língua, de referência, para fins de contraste com o corpus de 

estudo e os de treinamento ou teste, que são construídos para permitir o desenvolvimento 

de aplicações e ferramentas de análise.  

Para a realização deste trabalho, o corpus seleccionado foi o American National 

Corpus, doravante ANC (ANC 2nd Release), por tratar-se de  corpus contemporâneo, 

factor que atende às perspectivas desta pesquisa,  contendo colecções electrónicas  do 

Inglês Americano, incluindo textos dos géneros  falados e escritos,  produzidos a partir 

de 1990  em diante. O ANC  contém uma média de corpus de aproximadamente 100 

milhões de palavras.   

 

 

 

1.2.5  Teorias de Suporte à Linguística de Corpus 

 

A análise de corpus linguístico sucedida de modo autónomo, isto é, sem a 

sustentação de teoria de linguagem condizente com o propósito não tem função em  si. 

Ao retomar  os objectivos iniciais deste trabalho, ou seja, fazer uma análise minuciosa 

de todo o insumo ao qual o aprendente de língua inglesa tem  contacto e tomando como 

premissa válida as análises  semânticas e descritivas, no conceito de língua 

essencialmente  sociocultural, procuramos estabelecer os parâmetros que sustentem as 

análises mantendo a visão empirista da linguística de corpus, o que dá primazia para aos 

dados provenientes da observação da linguagem em uso. 

 Ao estabelecer acordo com o conceito de língua como  factor  social, estamos 

simultaneamente favorecendo a visão ambientalista de linguagem em oposição à visão 
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nativista.  Segundo Halliday (1978),  o modelo nativista reflecte a perspectiva lógico-

filosófica na história do pensamento sobre linguagem e, com isso, molda a distinção 

sobre o que é ideal e o que é real, ao qual Chomsky denominou “competência e 

performance”, tomando, desse modo, língua como sistema de regras – essencialmente 

regras de sintaxe. Paralelamente, a visão ambientalista representa a tradição etnográfica, 

a qual rejeita a distinção entre o ideal e o real, define o que é gramatical, porém, em 

geral, o que é aceitável,  e vê a língua como recurso – recurso para significação, esta 

definida em termos de função.  

A linguística de corpus trabalha dentro da visão empirista de linguagem; os dados 

são observados e  consequentemente reunidos em forma de corpus linguístico. Desse 

modo, enquadra-se perfeitamente a teoria de Halliday, tendo a  concepção de linguagem 

como probabilidade, pressupondo que embora muitos traços linguísticos sejam possíveis 

teoricamente, não  ocorrem com a mesma frequência. Por exemplo, é mais comum no 

nível morfossintáctico a frequência de substantivos ser maior do que em qualquer outra 

categoria; cerca de 25% das palavras são substantivos, então, a probabilidade de uma 

palavra ser substantivo é maior do que ser pertencente a outra classe, embora em termos 

de possibilidade todas as palavras têm a mesma probabilidade  de ocorrência 

(SARDINHA, 2004). 

Biber et al (2002) afirma que o léxico e a sintaxe são frequentemente  tratados 

como componentes separados. Porém,  ao analisar textos reais, demonstra que  a maioria 

das estruturas sintácticas tendem  a possuir um quadro associativo de palavras e frases 

que são usadas com elas; assim,   a associação de palavras cria o que poder-se-ia 

denominar de linguagem padronizada de acordo com as situações ou contextos. Essas 

padronizações significam que as repetições lexicais ou gramaticais formam certas 

regularidades, o que ajuda para a compreensão e para a significação da linguagem.  

Em relação às expressões idiomáticas, há os estudos de Sinclair (1991)  na 

descrição dos campos lexicais, com  observações sobre  agrupamentos lexicais  mais 

frequentes  entre os falantes. Apesar de as observações serem probabilísticas, 

demonstram forte tendência de comportamental  das palavras em vez  de alternativas 

não definidas. Do mesmo modo ocorre com os modelos gramaticais mais familiares, 

embora não seja fácil a aplicação da gramática nos textos, pois, embora  excepções,  

classificações e  sequências  sejam muito comuns, por outro lado, as descrições que 
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começam no texto irão gradativamente encontrar razões para  as aparentes excepções e  

revelarão generalidades. O que pode-se evidenciar com isso é que os aprendentes 

poderiam ter grande   proveito se aprendessem  profundamente as palavras comuns da 

língua,  uma vez que  elas carregam os principais modelos de linguagem.   

Schmitt (2000) explica que o domínio completo de uma palavra só será alcançado 

quando o aprendente tiver a oportunidade de obter conhecimento o bastante  dessa 

palavra de tal forma que  não possa ser alçado de uma só vez, ou  seja,  significar e  re-

significar uma mesma palavra nos diversos contextos que possa ocorrer.  

Com relação à  perspectiva de linguagem como uso, segundo da gramática 

funcional  (HALLIDAY, 1985),   é designada justamente como funcional  porque tudo  

que é dito ou escrito está embutido em  algum contexto de uso;  além disso,  como já 

mencionado na questão evolutiva das línguas, um sistema linguístico é moldado  por 

meio de centenas de gerações. A gramática funcional é essencialmente uma gramática 

“natural”, no sentido de  que  tudo pode ser explicado pela maneira como é a língua é 

usada (HALLIDAY, 1985). Nesse sentido, atende perfeitamente aos propósitos da 

linguística  de corpora, o estudo de língua natural como uma fonte de informação na 

qual regista a linguagem usada por falantes e escritores da língua em situações reais, 

com o intuito de investigação  da frequência de ocorrências, sejam elas lexicais, 

sintácticas ou semânticas, o que descarta por completo o equivoco de se analisar 

exemplos de linguagem considerados banais.  

Assim, podemos dizer que a linguística  de corpus  dá espaço e admite  conexões  

com outros arcabouços  teóricos, desde que  atenda à necessidade de descrição voltada 

para o uso da linguagem.  
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CAPÍTULO 2  METODOLOGIA 

____________________________________________________________ 
 

 
  
 
 
 Este capítulo tem o objectivo  de descrever a metodologia utilizada para a proposta 

inicial desta investigação científica, com o propósito de delinear passo a passo todos os 

procedimentos para a execução  das análises e  estabelecer  critérios para as conclusões.  

 

 

 

2.1  Contexto Situacional 

2.1.1  Objectivos e Questões de Pesquisa 

 

 A razão inicial para esta pesquisa  é a compreensão dos motivos pelos quais os 

aprendentes de língua inglesa como língua estrangeira, após passarem por anos a fio em 

busca da construção do conhecimento e sistematização dessa nova língua para si, 

obviamente com o propósito de utilizar a língua para a comunicação,  em  geral chegam ao 

final do processo sem conseguir atingir resultados satisfatórios. Essas falhas podem ser 

atribuídas a factores diversos, mas o que se observa em relevância é a discrepância entre a 

língua natural, ou seja,  aquela falada nos países onde o inglês é o idioma oficial e o corpus 

linguístico ao qual os aprendizes são submetidos, que classificamos como linguagem 

fabricada.  

 Deste modo,  retomamos as questões iniciais  propostas neste trabalho, as quais 

elencamos a seguir:  

� Primeira: A qual corpus linguístico são expostos os aprendentes de língua inglesa 

com o objectivo final de atingir a competência comunicativa?; 

� Segunda: O inglês ensinado nas escolas de 2º ciclo corresponde à língua natural ou 

somente está voltado para o ensino de gramática “fabricada”, que não reflecte 

nenhuma forma de linguagem corrente?;  
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� Terceira: O léxico dos manuais é constituído de maneira a dar suporte à aquisição 

pelo aprendente de vocabulário corrente e actual ou deixa a desejar quanto à 

diacronia e fluência?;  

� Quarta: As expressões idiomáticas reflectem o campo semântico ao qual 

correspondem no contexto cultural?,  

� Quinta: Os manuais de ensino oferecem insumos que realmente atendem as 

necessidades dos aprendentes?. 

  

     Após reelencarmos as questões de início, delimitamos as formas, métodos e 

procedimentos que dão sustentação às análises e aos resultados deste  trabalho.   

 

 

2.1.2  Contextualização da Pesquisa 

  

 Os relatos de aprendentes que chegam ao final do processo oficial de educação com 

queixas de que não conseguem comunicar-se de maneira eficiente não são casos isolados, 

dado o grande número de  histórias  semelhantes.  Dentre inúmeros relatos,  elegemos 

partir para o contexto no qual venho trabalhando há alguns anos, ou seja, estudantes em 

finalização do ensino básico numa escola pública do Estado de Mato Grosso.  

 Dentre os problemas trazidos pelos aprendentes, podemos usá-los para  situar 

situações comunicativas falhas. Como exemplos, citamos o fato de não conseguirem 

assistir a um filme e compreendê-lo sem as legendas na sua língua  nativa; o uso de  chats  

nos quais há confusões com trocas de significados das palavras; a compreensão de 

músicas, a leitura de instruções de jogos e afins;  os programas de internet nos quais não 

conseguem aceder sem as devidas traduções;  a leitura de revistas e livros,  mesmo em 

nível básico; as conversas face-a-face com falantes nativos, as quais, aliadas ao pouco 

tempo dedicado em sala de aula às tarefas de pronúncia,  tornam-se totalmente 

incompreensíveis.  

 Certamente, os aprendizes  atribuem suas dificuldades de efectivar a comunicação a 

factores diversos, e,  nesta perspectiva, possuem crenças acerca da melhor forma de 

aprenderem um idioma. Segundo pesquisa realizada por Almeida Filho (1993), os 

aprendentes acreditam que o professor é responsável pela aprendizagem do aluno; na 
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opinião da maioria deles, o professor deve incentivar, ou seja, fazer o aluno se interessar 

pela matéria,  e pelo menos metade deles  não concorda que seja  necessário apenas passar 

algum tempo no país da língua alvo para se aprender a língua, ao contrário:  há a crença de 

que no exterior seja ideal para se aprender, ou seja,  o “paraíso” onde não seria necessário 

tanto esforço e onde eles aprenderiam rapidamente e como um “remédio” que poderia 

“sanar” as deficiências de uma aprendizagem.   

 Um fato que chama à atenção, e parece não estar recebendo dedicação necessária, 

além das questões pedagógicas e abordagens de ensinar/aprender um idioma, 

especificamente nessa situação,  são pesquisas referentes aos   programas educacionais ou 

dos curricula   aos quais os aprendentes  têm como base de formação na língua estrangeira 

nas escolas de ensino básico.  É justamente a análise  desse material didáctico  nosso 

objecto de estudo, com o apoio da linguística de corpora informatizada, instrumento sem o 

qual não seria possível a realização desta tarefa, dada as dificuldades de colecta e de 

análise de  dados de modo manual e intuitivo, o que  depende do dispêndio de tempo e 

incontáveis horas de trabalho.  

 Para tal propósito, iniciamos com a descrição do livro didáctico utilizado pela 

maioria das escolas de ensino básico em fase de finalização ( 2º ciclo). A selecção desse 

material foi dada utilizando como critério a  maior utilização  nos meios educacionais,  

eleição efectuada  por meio levantamento de dados junto aos professores. 

   Segundo os dados levantados junto à Secretaria de Estado de Educação de Mato 

Grosso,  a rede pública de educação abrange: 

 141 municípios; 

 643 escolas; 

 584 escolas de  ensino fundamental; 

 379 escolas de ensino médio; 

 286 educação de jovens e adultos; 

 66 escolas de educação especial; 

 22 escolas de educação infantil; 

 01 escola profissional. 

*  Uma unidade escolar poderá ministrar mais de um nível de modalidade de ensino. 

 

 Número de alunos matriculados na rede estadual de ensino: 
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 473.360 alunos (total); 

 299.037 alunos de ensino fundamental; 

 130.010 alunos de ensino médio; 

 36.508  alunos na educação de jovens e adultos; 

 1.537 alunos na  educação especial; 

 1.651 alunos na educação infantil; 

         688 alunos na educação profissional. 

 

 O município onde foi feito o levantamento de dados, Sinop- Mato Grosso, sedia as 

escolas a seguir com os respectivos  números de alunos matriculados no ensino médio, 

segundo os dados levantado pela Secretaria de Estado de Educação no censo  do ano de 

2007, dados disponíveis no sítio http://www.seduc.mt.gov.br/, acedido em  15.agosto.2008:  

 

 Escola Estadual Enio Pipino, com 972 alunos matriculados no ensino médio. 

 Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino, com 910  alunos matriculados no ensino 

médio. 

 Escola Estadual Nossa Senhora da Glória, com 154 alunos matriculados no ensino 

médio. 

 Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, com 282 alunos matriculados no 

ensino médio.  

 Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, com  577 alunos matriculados no 

ensino médio.  

 Escola Estadual  Osvaldo de Paula, com 506 alunos matriculados no ensino médio. 

 Escola Estadual Paulo Freire, com 382 alunos matriculados no ensino médio.  

 Escola Estadual Edeli Mantovani, com 368 alunos matriculados no ensino médio. 

 Escola Estadual Professora Maria de Fátima Gimenez Lopes, com 195 alunos 

matriculados no ensino médio.  

 Escola Estadual Renee Menezes, com  99 alunos matriculados no ensino médio. 

 Escola Estadual São Vicente de Paula, com  758 alunos matriculados  no ensino 

médio. 

 Escola Estadual Rosa do  Ventos, com 198 alunos matriculados no ensino médio. 
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 Os professores de língua inglesa dessas escolas  somam o total de 23 profissionais;   

destes,  entrevistei informalmente 21  e cheguei ao percentual dos livros didácticos mais 

utilizados pelos professores,  uma vez que não são muitos pelo facto de não haver no 

mercado nacional muitos livros  de língua inglesa disponíveis.  Dos  21 professores 

entrevistados, 14 professores, ou seja,  66,66 por cento  utilizam o material didáctico 

denominado Challenge, dos autores Eduardo Amos, Elisabeth Prescher e Ernesto 

Pasqualim, editora  Richmond Publishing.  

 

 

 

 

 

2.1.3  Selecção e Descrição do Livro Didáctico 

 

 À  primeira vista, o designer gráfico do livro didáctico agrada bastante ao leitor, em 

aspectos como qualidade do papel, distribuição das cores  e das figuras, autenticidade das 

fotografias e  espaço destinado às actividades escritas. A publicação é do ano de 2005, ou 

seja, trata-se de lançamento no mercado de publicação e vendas. Na descrição trazida na 

publicidade do material nos catálogos distribuídos nas escolas pela editora, o livro trata do   

inglês  americano, é de  volume único para três anos, ou seja, a finalização do ciclo básico, 

faz-se referência ao fato de  ter textos variados, relacionados aos temas transversais,  dicas  

sobre o mercado de trabalho, revisão constante de gramática e vocabulário. O título do 

livro é Challenge,   dos autores Eduardo Amos, Elizabeth Prescher e  Ernesto Pasqualim, 

ambos  brasileiros,  e  o livro vem acompanhado por dois CDs de áudio.  

 O livro está subdivido em 24 unidades, as quais seguem o mesmo padrão, conforme 

descrevo a seguir:  

• Text;  

• Grammar; 

•  Strategy; 

•  Vocabulary Expansion. 
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Os textos  são  sobre temas variados, conforme descrito anteriormente no folder 

publicitário como “temas transversais” , conforme os exemplos: “Recycling”, “Healthy 

Colors”, “Hip Hop” , “Misjudging” , “Physical Exercise and  Intelligence”, entre outros.  

No item “Grammar” , são exemplificados os aspectos gramaticais da língua 

inglesa, como exemplo: “simple present”, “present continuous”, “simple past”, ”degrees 

of  comparison”, “reflexive pronouns”, entre outros.  

No item “strategy”  são dadas técnicas  para leitura, por exemplo: scanning, 

skimming, identifying text  type e predicting.  

E, por fim, no item “Vocabulary Expansion”, os autores fazem notas explicativas a 

respeito do léxico adicionado no decorrer das unidades.  

Para melhor visualização do que se  trata cada unidade, tomemos uma delas como 

exemplo na descrição abaixo:   

 

Title: Misjudging; 

(Instruções para o professor):  

Warm-up: Com os livros fechados, toque o CD duas vezes. Na primeira vez, os 

alunos devem identificar quem  participa da conversa e quantas vezes o verbo to sleep é 

mencionado. Na segunda vez, devem identificar um outro verbo e um lugar mencionado. 

Com os livros abertos, os alunos devem completar as questões, ler o diálogo e verificar 

acertos.  

 

Após essa pré-leitura, há questões referentes ao texto,  conforme ilustração abaixo: 

 

Complete the information. Then, read the cartoon and check your answers.  

1 participants; 

2 to sleep; 

3 outro verbo; 

4 lugar. 

 

Logo em seguida, há questões referentes à opinião do aluno em relação ao texto 

lido e actividades para fazer leitura selectiva de aspectos gramaticais encontrados no texto.  
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Após essa fase, segue a estrutura do  Continuous Past Tense, as explicações quanto 

ao uso, os advérbios mais usados para explicar de que forma ocorreram as acções e, 

posteriormente, exercícios sintagmáticos em relação à gramática apresentada.  

Exemplo:  

Rewrite the sentences in the past continuous tense. 

1 He slept in his bedroom. 

A:He was sleeping in his bedroom.  

2 Your sister cleaned the garage. 

A:Your (sic)  sister was cleaning  the garage. 

3 Your mother and I washed the car. 

A:Your mother and I were  washing the car.  

 

Ainda na mesma unidade há um texto auxiliar, com o mesmo campo semântico do  

primeiro, porém, a respeito  de pessoas famosas que foram julgadas incorrectamente 

(misjudging), também com actividades de compreensão desse texto suplementar e mais 

uma leitura adicional (additional reading)  com  mesmo campo lexical  e com  as formas 

gramaticais apresentadas na unidade, também com actividades de compreensão de texto.  

O encerramento da unidade é feito com prática de exercícios extras.  

 

 

 

2.2  Instrumentos de Análises 

2.2.1  Selecção de Corpora 

 

 O corpus utilizado para este trabalho é  o American National Corpus; esse arquivo 

contém documentação do ANC 2nd Release, Linguistic Data Consortium (LDC), catálogo 

número LDC2005T35 e ISBN 1-58563-369-0. 

Essa versão do American National Corpus está subdividida na forma seguinte: 

Data 1 /Spoken /Academic-discourse/ Micase – 18171 words; 

Data 1/ Spoken/ Face-to-face – 8078 words; 

Data 1/ Spoken/ Telephone/ Callhome – 3662 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 20/ 4402 words; 
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Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 21/ 6217 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 22/ 6559 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 23/ 7097 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 24/ 7070 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 25/ 7024 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 26/ 7337 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 27/ 7213 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 28/ 7195 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 29/ 6593 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 30/ 6762 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 31/ 5655 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 32/ 4847 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 33/ 5142 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 34/ 5172 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 35/ 5424 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 36/ 5288 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 37/ 5422 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 38/ 5437 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 39/ 5011 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 40/ 5029 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 41/ 5434 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 42/ 5555 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 43/ 4931 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 44/ 1755 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 45/ 2150 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 46/ 3547 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 47/ 3027 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 48/ 3642 words; 

Data 1/ Spoken / Telephone/ Switch board / file 49/ 1863 words; 

Data 1/ Written 1/ Fiction/ Eggan/ The Story/ 12552 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 1/ 5166 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 2/ 6715 words; 
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Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 3/ 8946 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 4/ 9615 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 5/ 9748 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 6/ 9487 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 7/ 10947 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 8/ 9478  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 9/ 4914  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 10/ 9137 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 11/ 10131 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 12/ 8998 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 13/ 9613 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 14/ 9485 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 15/ 9885 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 16/ 9920 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 17/ 9805 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 18/ 10949 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 19/ 9162 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 20 / 9162 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 21/ 8356  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 22/ 11222 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 23/ 8128  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 24/ 15083 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 25/ 5752 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file  26/ 5752 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 27/ 7556  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 28/  11094 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 29/ 10790 words; 

 Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 30/ 14325 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 31/ 7175 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 32/ 11885 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 33/ 7048  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 34/ 12031 words; 
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Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 35/ 12000  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 36/ 13155  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 37/ 10729 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 38/ 11344  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 39/ 7222 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 40/ 17874 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 41/ 17248  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 42/ 11421 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 43/ 13288 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 44/ 9282  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file45/ 8870  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 46/ 13735  words;  

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 47/ 7462  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 48/ 16890  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 49/ 20932  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 50/ 30083 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 51/ >32000  words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 52/ 8256 words;  

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 53/ 13495 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 54/ 13781 words; 

Data 1/ Written 1/ Journal/ Slate/ file 55/ 6066 words; 

Data 1/ Written 1/ Leisure/ Blog/ Buffy/ >32000 words; 

Data 1/ Written 1/ Letters/ Iac/ 7786 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 01/ 22014 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 03/ 23263 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 05/ 21529 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 07/ 13952 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 09/ 20362 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 11/ 22973 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 13/16115 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 15/ 21156  words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 17/23126 words; 
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Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 19/ 22691 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 21/ 14491 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 23/ 23796 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 25/ 23127 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 27/ 14847 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 29/ 22417 words; 

Data 2/ Written 2/ Newspapers/ NYTimes/ file 31/ 20481 words; 

Data 2/ Written 2/ Non-Fiction/ Oup/ Albernathy 5364 words; 

Data 2/ Written 2/ Non-Fiction/ Oup/ Berk 6734 words; 

Data 2/ Written 2/ Non-Fiction/ Oup/ Castro 7245 words; 

Data 2/ Written 2/ Non-Fiction/ Oup/ Fletcher 5734 words; 

Data 2/ Written 2/ Non-Fiction/ Oup/ Kauffman 7289 words; 

Data 2/ Written 2/ Non-Fiction/ Oup/  Rybczynski 4396 words; 

Data 2/ Written 2/ Technical/ 911 Report/ 14572 words; 

Data 2/ Written 2/ Technical/  Biomed/ >32000 words; 

Data 2/ Written 2/ Technical/ Government/  about LSC/ 7251 words; 

Data 2/ Written 2/ Technical/ Government/  alcohol problems/ 4195 words; 

Data 2/ Written 2/ Technical/ Government/ Env_ Prot_ Agen_ 8060  words; 

Data 2/ Written 2/ Technical/ Government/ Gen_ Account_ / 14480  words; 

Data 2/ Written 2/ Technical/ Government/ Media/ 9812 words; 

Data 2/ Written 2/ Technical/  Government/ Post_ Rate_ Comm/ 5344 words; 

Data 2/ Written 2/ Tecnical/ Plos/ 23803 words; 

Data 2/ Written 2/ Travel Guides/ berlitz 1/ >32000 words; 

Data 2/ Written 2/ Travel Guides/ berlitz 2/ 31035  words. 

 

 

O trabalho de análise de corpus tem demonstrado que o British National Corpus 

(BNC) é  inapropriado para o estudo do inglês americano, devido a numerosas diferenças 

no uso da língua; então,  como  a publicidade apresentada no material didáctico escolhido 

enfatiza  ser inglês americano, foi feita a opção por esse corpus, justamente por ser 

formado por dados do inglês americano.   
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 O ANC contém um corpus de aproximadamente 100 milhões de palavras, as quais 

serão utilizadas para as  comparações,  incluindo tanto textos escritos quanto falados 

(transcritos).  Os géneros estão subdivididos em newspapers, non-fiction, technical  e  

travel guides, tratando-se de escritos e academic discourse, face to face e telephone,  

quando trata-se da fala,  o que se torna característica de excelência, tendo em vista a 

importância que deve ser dada à distinção entre a oralidade e a escrita  por meio de textos 

colectados em várias partes do país a que se refere.  Além desses motivos, um ponto 

favorável à escolha é o facto de o  ANC estar disponível comercialmente. As informações 

das formas de se obter e do uso estão disponíveis no sítio 

http://americannationalcorpus.org/.  

  

 

2.2.2  Selecção da Ferramenta para Análise do Corpus 

 

 Para fazer as análises do corpus,  é necessário dispor de um programa que faça 

efectivamente  a descrição linguística do corpus.  O programa utilizado para este trabalho é 

o Simple Concordance Program (SCP) 4.09 (build 9), obtido na internet gratuitamente  no 

sítio www.textworld.com . Segundo as características descritivas do programa, pode-se  

gerar concordâncias e buscar palavras ou frases.  Pode-se  produzir tanto KWIC quanto 

Line-Based concordances. As palavras usadas podem ser destacadas no contexto. Pode-se 

especificar as palavras usando  um prefixo, um sufixo ou palavras específicas ou, ainda, 

usando um modelo. Para excluir uma palavra, usa-se o stoplist.  

O SCP é composto de  ferramentas (statistic, word list, concordance),     

instrumentos (lista de palavras individuais,  lista de palavras agrupadas e estatística) e 

concord (concordância, lista de colocados).  

 Os programas de computador para análise linguística  funcionam com base  em três  

princípios abstractos básicos (SARDINHA, 2004). A ocorrência, isto é, os itens que 

devem estar presentes,  itens que não ocorreram não são incorporados porque não são 

observáveis;  a recorrência, pois os itens devem estar presentes pelo menos duas vezes, 

isso não significa dizer que  itens de frequência 1 não tenha relevância; a co-ocorrência, 

portanto, os itens devem estar na presença de outros, um item isolado é pouco informativo,  
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ele obtém significância na medida em que  é interpretado como parte de um conjunto 

formado por outros itens.  

 Biber e Conrad (2001) citam a importância da co-ocorrência, pois se concentrar em 

um dado linguístico isolado ou específico pode criar noções equivocadas por não levar em 

conta a variação sistemática que envolve a co-ocorrência nas marcas de discurso.  

 

  

2.3  Procedimentos de Análises 

2.3.1  Análise dos  Padrões Léxico-Gramaticais 

 

 Um ponto importante para analisar dentro da construção  do conhecimento da 

língua  inglesa é a prosódia semântica, que, segundo Sinclair (1988) e Partington (1998), é  

definido como a expansão da conotação além dos simples  limites das palavras. Nesses 

termos, pode-se identificar a prosódia semântica das palavras nos padrões negativo e 

positivo. Stede (1999) afirma que o significado de uma unidade linguística não pode ser 

determinado pela observação de uma palavra isoladamente, porém, somente pela 

escrutinação de suas relações com outras unidades.  

 Um dos modos  de observação da língua inglesa usado neste trabalho é análise 

multidimensional. Segundo os parâmetros de  Biber e Conrad (2001), foi desenvolvida 

para analisar a co-ocorrência de modelos linguísticos associados com a variação de 

registos em termos empíricos e quantitativos. A Análise Multidimensional, segundo 

Sardinha (2004), possui um carácter essencialmente quantitativo e computacional, permite 

a descrição de línguas e tipos de textos por meio de um conjunto variado e extenso de 

características linguísticas abrangentes, tais como formalidade, planeamento, oralidade, 

referencialidade, entre outras.  

 Quanto aos termos e conceitos empregados na Análise Multidimensional, ficam 

aqui eleitos para este trabalho a observação dos traços, ou seja, elementos linguísticos 

pertinentes à análise que se quantificam, por exemplo, número de infinitivos, gerúndios e 

substantivos e  as características, que podem ser subdivididas em dois tipos, as linguísticas 

e as não linguísticas, isto é, situacionais.  

 Na análise gramatical, tomamos como parâmetro a gramática funcional de Halliday 

(1985, p.192) “we shall interpret the relations between clauses in terms of the “logical” 
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component of the linguistic system: the functional semantic relations that make up the 

logic of a natural language”. 

 Retomando nossos pressupostos iniciais, ou seja, compreender de que forma a 

língua inglesa trabalha, definimos que tipo de busca é útil para  essa indagação. Segundo 

Hunston (2002), os exemplos de linguagem podem apresentar-se nas  buscas tanto como 

uma simples palavra ou como um lema, ou, ainda, por uma série de palavras, que podem 

co-ocorrer em  expressões.  

 As observações realizadas nos concordance lines podem apresentar-se  de modo 

mais acessível se  a fizermos de modo ordenado;  assim,  fica estabelecido que o critério de 

apresentação de dados será em ordem  sequencial,  ou então,  quando necessário,  a 

apresentação em grupos,  organizados para ilustrar um exemplo particular de uma palavra 

ou expressão.  

 Uma questão importante a delimitar é: “por que as concordance lines são fontes de 

valorosas informações?”. Para esta pesquisa, que dá preferência ao léxico e a  ênfase na 

associação entre os modelos de construção de linguagem e seus significados, tanto lexical 

quanto pragmático, a observação de exemplos que ilustrem essa concepção são muito 

importantes, e, consequentemente, segundo Hunston (2002)  por meio dos concordance 

lines é possível fazer a ilustração geral e detalhada de  modelos de léxicos,  significados 

das palavras e modelos de estruturas,  prosódia semântica e  significado pragmático. 

Hipóteses criadas a partir da observação da linguagem são consideradas objectos de estudo 

mais válidos do que a intuição, pois interessam-se  em verificar com que frequência um 

item ocorre, e nisso um corpus pode produzir resultados que extrapolam as categorias 

gerais da língua.  

 Dentro dos pressupostos acima descritos, delimitamos  os objectos de observação 

desta pesquisa conforme descrito a seguir: 

� Observação do que é central e do que é típico; 

� Observação da distinção de significados; 

� Observação de significados e modelos; 

� Observação de detalhes.  

 

Segundo Hunson (2002), a observação do que é central e típico na descrição 

linguística é um factor que tem sido tradicional desde 1950 e foca na distinção entre o 
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que pode e o que não pode ser dito sobre uma língua em particular, com consideração 

sobre o que é frequente e o que raramente ocorre na prática. Desse modo, o estudo dos 

corpora, especificamente nesse caso, não será usado para descrever o que é impossível na 

língua inglesa, assim como não pode ser usado para determinar o que é possível; o que se 

observa são expressões nas quais o falante nativo da língua rejeitaria como correctas e 

teria  como incorrectas.  

Swan (2005, p. 290) traz ambos os conceitos, do correcto e do incorrecto na 

descrição do inglês.  Quando uma pessoa diz que a linguagem de outro não está correcta, 

isso pode significar muitas coisas, conforme os itens descritos abaixo: 

 

1. Deslizes e erros – as pessoas algumas vezes cometem deslizes de linguagem 

quando estão falando,  isso pode ser atribuído ao fato de usar uma palavra 

incorrectamente por não ter certeza do seu significado. Outro factor atribuído a isto é o da 

dificuldade em pronúncia e pontuação; e ainda há os casos de falantes estrangeiros que 

têm problemas com  certos pontos gramaticais que na verdade não são considerados 

problemas para os falantes nativos.  

 

2. Dialectos -  muitas pessoas pensam que dialectos são formas corrompidas 

da língua padrão, e que os dialectos são erros, cometidos por pessoas ignorantes  que não 

aprenderam a linguagem correcta. Na verdade, isto não é uma verdade, pois os dialectos 

tem seu sistema e gramática próprios.  

 

3. Uso dividido - os falantes da língua padrão frequentemente diferem em 

pequenos pontos quanto ao uso. Onde duas formas são comuns, as pessoas que usam uma 

forma podem alegar que sua forma está correcta, e quem usa a outra forma está cometendo 

um erro, mas na verdade o que é chamado de erro é uma forma variante do inglês padrão.  

 

4. Regras descritivas e prescritivas - regras prescritivas são aquelas feitas por 

pessoas que acreditam que podem melhorar a linguagem, ou protegê-la contra mudanças. 

A maioria das regras prescritivas foram feitas nos séculos dezoito e dezanove por 

gramáticos britânicos, principalmente porque achavam que a gramática inglesa devia 

imitar o latim, que era considerado uma língua superior. Contudo, a maioria das regras 
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prescritiva perdeu seu efeito com o desenvolvimento da língua.  As regras descritivas  

simplesmente dizem o que acontece em uma  forma da língua, por exemplo, o Inglês 

Britânico escrito, ou o Inglês Americano falado, ou o Inglês de Singapura, dentre outros. 

 

5.  Quando os erros tornam-se correctos? 

Quando alguém usa impropriamente uma palavra ou expressão, isso pode 

influenciar outras pessoas a cometer o mesmo equívoco. Algumas vezes o erro torna-se tão 

frequente que acaba por tornar-se parte da língua, sendo esse é um dos modos de evolução 

da língua.  

Devemos retomar nosso ponto inicial  para frisar que nesta metodologia de 

pesquisa não há o intuito de demarcar o que é correcto ou o que é incorrecto;  no lugar 

desta demarcação, o que pretendemos é oferecer informação através da descrição do 

corpus linguístico referente ao que é central ou típico em acordo com o uso.  

Apesar destes dois termos, ou seja, central e típico terem sido por muitas vezes 

usados como sinónimos, há distinção entre um e outro, sendo que se refere a “típico” 

aquilo que pode ser usado para descrever significados mais frequentes, colocações ou 

fraseologias de uma palavra individual ou frase, entrando o uso de palavras por mais vezes 

com conotação positiva do que  negativa, ou, por vezes, com sentido neutro.  

O conceito de “centralidade” pode ser aplicado a categorias de coisas que não se 

tratam de palavras individuais.  Por exemplo, o Present Progressive em inglês, que pode 

indicar o presente ou o futuro, ou, ainda,  um tempo não específico, em que o conceito de 

centralidade serve para determinar de que forma ocorre maior frequência.   

Outro ponto primordial é a observação de distinções entre significados, pois muitas  

palavras podem ser similares e há aquelas que não podem ser substituídas por nenhuma 

outra. O uso de dicionário não é suficiente para  lidar com esses problemas, uma vez que 

trazem o significado das palavras separadamente, em vez de fazê-lo comparativamente. A 

observância da tipicidade no uso pode clarificar e diferenciar os significados.  

Na observância de significados e padrões, o que prevalece é que o significado de 

uma palavra está estritamente associado com o seu contexto. Embora seja possível a 

ambiguidade, a maioria dela é desfeita de  palavras ou significados são distintos pelos 

padrões e fraseologias.  
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Além das observações nas quais é possível verificar como uma palavra pode ser 

usada e de ter uma ideia geral a respeito de como as palavras se comportam e associação 

de seus significados com os modelos, uma palavra dentro de uma linha de concordance  

pode ser observada de forma específica, ou seja, seu comportamento com palavras 

individuais e quais são as preferidas para fazer associações.  

 

 

  

2.3.2  Análises Semânticas 

 

 As anotações semânticas referem-se à categorização de palavras e frases de um 

corpus em termos de uso em um campo semântico (HUNSTON, 2002). Cada palavra ou 

multi palavras, por exemplo, phrasal-verb ou expressão idiomática de um corpus, são 

combinadas com o léxico no qual os itens são determinados  num campo semântico. O 

resultado disso é uma sequência de informações que formam uma base na qual  

proporcionam a análise do conteúdo de cada parte do corpus. Desta forma, são construídos 

os significados por meio de palavras que se co-relacionam. O interessante nesse trabalho é 

a realização de cálculos de como os significados acontecem em frequência, qual o número 

de registo em que aparecem e quais significados são mais frequentes em cada registo.  

 Para isso, nos fundamentamos da gramática funcional de Halliday, nos termos de 

funcionalidade em três sentidos, embora distintos, aproximados, tem-se:  

1. Na interpretação dos textos, na perspectiva que  é funcional, pois que é 

designado a considerar  a forma que a linguagem é usada. Todo texto,  seja ele falado ou 

escrito, desvelado pelo contexto do uso, é utilizado em uma linguagem que   em termos de  

uso   de  milhares  gerações acabaram  por moldar o sistema. A linguagem foi 

desenvolvida  principalmente para satisfazer as necessidades humanas, e o modo como está 

organizada  é funcional com respeito a essas mesmas necessidades. Isso não é arbitrário em   

absoluto, pois  se apoia nas  bases de que  a gramática da língua inglesa pode ser explicada 

pela forma como é utilizada.  

 

2. Os componentes de significação de uma língua são funcionais.  Toda e 

qualquer linguagem é organizada em torno de dois tipos principais de significação - a 
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significação ideacional e  a interpessoal.  A ideacional  tem o propósito de entender o 

ambiente e a interpessoal de agir com os semelhantes no ambiente.  

 

 

3. Por último, cada elemento de uma dada língua é explicado pela referência 

de sua  função no sistema linguístico total; assim,  a  gramática funcional constrói todas as 

unidades de uma língua - as sentenças e as frases  com funções  orgânicas. Isso significa 

dizer que cada parte do sistema é interpretado como funcional em referência a um todo.  

 

Segundo Swan (2005), o inglês,  assim como todas as línguas, está cheio de 

problemas  para o aprendente estrangeiro. Entretanto, muitos desses pontos podem ser 

facilmente explicados, ao passo que outros causam maior empreendimento por parte do 

aprendente e do professor.  A explanação desses casos complicados por meio da percepção 

semântica nos textos autênticos, sejam falados ou escritos, principalmente como exemplos 

reais da  linguagem corrente, são fontes úteis para a apropriação do sentido coerente dentro 

nas situações práticas.  

 

  

 

 

2.4  Passos Metodológicos para a Pesquisa 

 
 Nesta pesquisa linguística, temos o objectivo conciso de conhecer e analisar os  

corpora linguísticos  propostos à aprendizagem de  estudantes de língua inglesa  como 

língua estrangeira, o que justifica os passos metodológicos seguidos para alcançar tal fim.  

Conforme fundamento no suporte teórico deste trabalho,  a análise linguística,  por meio da 

linguística de corpus como instrumento, requer o pré-estabelecimento de parâmetros a 

seguir.   

 O passo inicial  para as análises das ocorrências  seleccionadas do livro didáctico 

dos aprendentes  é  por intermédio da  percepção intuitiva  de  construções  de linguagem  

que pareçam  estranhas aos olhos do  leitor/ouvinte.   Após  a  selecção dessas construções,  

o passo posterior é  a verificação  de  construção equivalente  através  do programa Simple 
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Concordance Program  4.0.9,  o qual faz  a leitura dos dados já  armazenados no American 

National Corpus já  transferidos para a memória do computador.  Através  dos quadros de 

concordância encontrados no ANC pelo programa de leitura SCP devem  ser  realizadas as 

análises comparativas com  as  estruturas  seleccionadas previamente  por meio da linha 

intuitiva.  Após  realização das análises,   estas são  apresentadas e discutidas  em  acordo  

com   as teorias da linguagem   pertinente em conformidade com  a  abordagem linguagem 

na perspectiva  funcional.  

 Para tais análises, ancoramo-nos para sustentação  no trabalho realizado por Biber 

et al (2006), no qual a descrições  gramaticais são baseadas em modelos de estruturas 

encontradas em grandes colectâneas de textos falados e escritos, armazenados 

electronicamente  e legíveis através dos programas de computador,  sobretudo pelo motivo 

desse livro tratar-se de análises de como a língua inglesa funciona  realmente nas 

actividades comunicativas do dia-a-dia dos indivíduos.  

 Essa gramática traz explanações descritivas sobre a gramática inglesa, o que serve 

de base para a compreensão dos termos gramaticais utilizados do livro didáctico ao qual  

queremos avaliar, e, ao mesmo tempo, oferece um quadro geral em relação ao sistema 

comunicativo da língua inglesa.  

 Podemos fazer análises gramaticais sob diversas perspectivas, porém, a base dessas 

perspectivas está em estabelecer se a meta primária é a teoria ou a descrição. Para esse 

empreendimento,  temos estabelecida a meta descritiva, pois os estudos baseados na 

orientação teórica prima por descobrir princípios abstractos em  relação ao modelo de 

competência linguística,   analisando tipicamente poucas construções linguísticas em 

profundidade.  Em contraste, os estudos descritivos tentam fornecer a compreensão  

caracterizada dos fenómenos gramaticais dentro das línguas, como o inglês.  

 Há, ainda, a tendência das gramáticas teóricas em tratar o léxico e o sintáctico da  

língua inglesa  como componentes isolados. Porém, as análises dos textos autênticos 

demonstram que  a maioria das estruturas sintácticas tendem a fazer associações entre 

palavras e  frases que são frequentemente usadas juntas.  

 Desse modo, o trabalho descritivo do corpus ao qual o aprendente do 2º ciclo tem 

como base  além de poder ser comparado  com o corpus de linguagem autêntica, American 

Nacional Corpus,  através do  Simple Concordance Program, há, ainda, como sustentação, 
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as análises  realizadas  previamente no trabalho de Biber et al,  o qual serve como fonte de 

consulta por estar perfeitamente enquadrado na base descritiva de análises de linguagem.  
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CAPÍTULO 3  APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 No presente capítulo, apresento as sentenças encontradas no objecto de estudo, as 

quais, num primeiro momento, o intuitivo, pareceram-me estranhas à estrutura e à 

conotação da Língua Inglesa; em seguida, há a apresentação dos quadros encontrados no 

American National Corpus e as análises de estrutura, significação e associação semântica e 

lexical.  

 Para fazer a análise de estrutura da língua inglesa, usamos a conceituação de 

Sinclair (1991), a qual afirma haver uma correlação aproximada entre  o sentido e a forma 

gramatical usada no caso dos verbos. As estruturas incluem também a estrutura lexical em 

termos de colocação e em modelos similares.  Os sentidos de uma palavra incluem as 

contribuições que a palavra dá para a formação de multi-palavras no item lexical. 

 Jackson e Amvela (2000) reafirmam essa linha de análise conceituando sobre  

como o estoque de palavras inglesas são estruturadas e organizadas. Deste modo, as 

atenções são focadas em três áreas principais: as palavras individuais e suas associações, 

os campos semânticos e lexicais e, por último, as famílias de palavras. De acordo com esta 

abordagem,  todas as palavras estão envolvidas  em uma teia de associações a qual está 

conectada com outros termos na língua. Algumas dessas associações são baseadas em 

similaridade ou em significação; outras, são puramente baseadas em formas, ao passo que 

outras são baseadas em ambas, isto é, significação e forma.  

 No que se refere ao campo lexical, ou domínio semântico,  pois as duas formas são 

comummente utilizadas, Crystal (1995) define campo semântico ou campo lexical como  

uma área titulada de significados na qual lexemas inter-relacionam-se e definem-se 

mutuamente de modo específico.  

 De acordo com a teoria do campo lexical, o vocabulário de uma língua é 

essencialmente dinâmico e é um sistema bem integrado de lexemas estruturados pelas 

relações de significados.  Esse sistema está em contínua mudança pela interacção de várias 

forças, tanto pelo desaparecimento de lexemas existentes previamente ou pelo alargamento 

ou mesmo estreitamento de significados de alguns lexemas. O sistema é caracterizado 
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principalmente pelo geral versus particular e pela parte versus todo, sustentado não apenas 

entre lexemas individuais e campos lexicais dos quais fazem parte, mas também entre 

campos específicos de vocabulário como um todo.  

 Quanto à classe de palavras, podemos dizer que a noção de classificação pode 

também ser usada considerando a estrutura do vocabulário como um todo. Seguindo essa 

abordagem, os gramáticos tradicionais distinguem oito partes do discurso: substantivo, 

pronome, adjectivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição.  Os gramáticos 

mais modernos, no entanto, elaboraram três partes do discurso dentro de outras classes. Por 

exemplo:  

 

 a) Classe fechada de palavras:  preposição, pronome, determinante, conjunção e 

verbo auxiliar; 

b) Classe aberta de palavras:  substantivo, adjectivo, verbo, advérbio; 

c) Categorias menores: numerais, interjeições; 

d) Pequeno número de palavras de função única: a partícula not e o marcador de 

infinitivo to.   

 

 

3.1  Análises das Colocações do Corpus Linguístico dos 

Aprendentes 

 

 A  compreensão de uma língua baseia-se sobretudo no conhecimento de sentenças 

pré-formuladas e usadas de fato em situações comunicativas. Nattinger e De Carrico 

(1992) fazem referência a tal afirmação na explanação tal qual a grande maioria das frases 

lexicais tem associações que não permitem variabilidade e que para manter a conversação 

não pode haver a variação.  Nos exemplos a seguir, de um maneira não eficaz, os autores 

do livro didáctico em questão (seleccionado para as análises linguísticas)  usaram, ou seja, 

criaram uma combinação de palavras que não são comuns nas rotinas  diárias de 

conversação, conforme se observa.  
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3.1.1  Do you have the afternoons free? 

      Yes,  I do 

 

A construção  do significado em uma dada língua, assim como sua compreensão, 

está atrelada directamente ao seu processo relacional,  sendo que esse processo de relação é 

muito mais frequente nos textos de linguagem  natural do que nós temos realmente em 

mente.  Halliday (1985)  traz uma valiosa contribuição para o entendimento do processo 

relacional e como isso é usado. O processo relacional está ligado à situação de uso da língua, 

o que faz a distinção do significado central de uma sentença.   Ao se identificar o modo pelo 

qual  uma palavra ocorre, pode-se utilizá-la para identificar o valor de outro vocábulo,  as 

relações entre elas é frequentemente simbólica, calculadas pelos fenómenos das 

circunstâncias e lugar nos quais ocorrem.  Deste modo, verificamos as relações dos 

vocábulos acima expostos “afternoon  free” para a compreensão do significado pretendido 

pelos autores do manual didáctico em questão.  

 

3.1.1.1  Quadro de Concordâncias  dos Vocábulo “Free” 

 

Figura 1.1   Concordâncias com free 

 
Fonte: AmericanNationalCorpus\data1\spoken\facetoface\93files,23944lines,193135words,9078wordvocabulary. 
 
 
 

Conforme observação desta figura 1.1, verificamos o que é frequente quanto ao uso 

do vocábulo “free”: 
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1.  O  uso como adjectivo, o que qualifica o substantivo imediatamente 

subsequente, como nos exemplos:  

Linha 1759:  free help;  
Linha 5775:  free port; 
Linha 6341:  free standing; 
Linha 8851:  free tire rotation; 
Linha 9034:  free oil; 
Linha 9260:  free reign. 
 

2.   Uso como adjectivo na posição predicativa com os link verbos:  

      Linha 11474: I was  sort of free to go; 
      Linha 13092: college in Egypt is free. 
 
 
      3.  Uso como advérbio, o que descreve o modo como ocorre a acção verbal: 

    Linha 8899:  comes free? 

 

      4. Uso como verbo: 

      Linha 10524: they could go to free themselves of this nightmare. 

 

        

      Por não ter sido  encontrada a associação dos dois vocábulos em estudo “free 

afternoons” de forma idêntica à citada,  temos logo a seguir  os exemplos  com o segundo  

vocábulo em questão.  

 
 

3.1.1.2  Quadro de Concordâncias com o Vocábulo “Afternoon” 

 
 
Figura 1.2   Concordâncias com afternoons 

 
 
Fonte: AmericanNationalCorpus\data1\spoken\facetoface\93 files,23944 lines,193151words,9078 word vocabulary. 
 

 
1- Uso como substantivo:  

Linha 6958 – Saturday and Sunday afternoons. 
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 Nas ocorrências  verificadas, não há associação de sentido das palavras “free” e 

“afternoon”; na maioria dos casos, o vocábulo “free” é usado como adjectivo, o que 

qualificaria o vocábulo “afternoon”. Porém, segundo Swan (2005), os adjectivos usados 

acompanhados de substantivos assumem o lugar preferencialmente antes deste, o que é 

chamado de  “posição atributiva”.  

 Portanto, não há, no corpus consultado (American National Corpus), ocorrência 

desses vocábulos na forma que se apresentam no texto referido,  ou seja,   adjectivo + 

substantivo.  

Conforme  firmado na metodologia para este trabalho, o pressuposto é de 

demonstrar o que é central ou típico no banco de dados da linguagem natural,  não 

encontramos, nesse exemplo em específico, sinais de ocorrência anterior; portanto, 

podemos dizer que não há ocorrência de associação semântica dessas duas palavras.  

 

 

3.1.2  On the planning side, tourism specialists identify the tourism 

possibilities of a place 

 

A busca da significação das palavras por meio da descrição sistemática  nos 

dicionários  está dentre as formas de se aprender idiomas estrangeiros das mais usadas. 

Entretanto,  na  abordagem funcional da linguagem, as  palavras adquirem significado de 

acordo com a sentença  em que está colocada, os “chunks5”  frases  nas  quais as  palavras 

co-ocorrem, muitas  vezes   retomam o mesmo significado  e  acabam  por construir, por 

intermédio da reutilização de colocações, a coerência  dos textos.  

Nesse sentido,  analisamos   a  sentença  retirada do livro didáctico:  

 

On the planning side, tourism specialists identify the tourism possibilities of a 

place. 

3.1.2.1  Quadros de Concordâncias com os Vocábulos “ on the 

planning side” 
                                                 
5  pedaços 
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Figura 2.1.a   Concordâncias com the planning: 

 
Fonte: ANC\ Data 1\ Written\travel guides\101 files, 5289 lines, 580815 words, >32000 word vocabulary. 

 

 

Figura 2.1.b   Concordâncias com on the planning: 

 
Fonte: ANC Data1\Written\leisure\px angel\143 files\513726 lines, 2978097words, >32000 word vocabulary. 
 
 
 
 

Figura 2.1.c  concordâncias com  the planning: 

 
Fonte:  ANC DATA 2 \NYT 01\ 2002007 files, 4770 lines, 263040 words, 22014 word  vocabulary. 
 
 
 
 
 

Figura 2.1.d Concordâncias com on  the side: 

Fonte: ANC\ Travel Guides\ History| 101files,  52819 lines, 580815 words, >32000 word vocabulary. 
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 A  busca da compreensão da expressão citada no livro didáctico  foi primeiramente 

realizada através da busca no banco de  dados  língua americana ANC,   verificando-se o 

não-uso de tal  expressão. Em sentenças separadas,  há o uso dos  termos “the planning” , 

conforme podemos verificar:  

 Linha 7864 “the way a scarf is tied to the planning of the summer flow”; 

 Linha 120205 “I’m with most people on the stupid planning ness of it” ;  

 Linha 9565 “company’s stock price- based their planning on short- term market”. 

 

 Conforme se pode observar, nesses exemplos o vocábulo “planning” é empregado 

com a  mesma função gramatical  que  aparece no livro didáctico,  substantivo,  com o 

significado de planeamento.  

 Observemos as ocorrências dos  vocábulos “on  the side”:  

 

 Linha 4701 “when it entered the war on the side of the Allies. It joined”; 

 Linha 5168 “treaty to  enter the  war on/ the side of Britain”; 

 Linha 7493 “US/ arrived to fight on the side of the Republicans”;   

 Linha 9598 “for everyone. Always betting on the side of growth,”;  

 Linha 13537 “cup, with a glass of water on/ the side. Sugar is added”; 

 Linha 13549 “with a glass of/ water on the side (when mixed with water”; 

 Linha 304494 “his family in the Hippodrome (on the side opposite the serpentine”; 

 Linha 40073 “some worthwhile attractions on the side and even some high”. 

 

 Por meio da observação nas concordâncias  buscadas no ANC, podemos  verificar o 

uso da expressão adverbial “on the side” em todas as  ocorrências mostradas   com o 

sentido de lugar,  posição lateral,  posição ao lado, entre outras.  

 Como sabemos,  em inglês há muitas expressões que funcionam com uma estrutura 

determinada ou com uma unidade semântica,  facto  cuja  busca foi realizada no  ANC,   

isto é,   associação semântica  entre   a disposição  dos vocábulos da forma   utilizada, 

tendo que,  de acordo com a  leitura do parágrafo,  a  expressão “on the planning side” tem  

a intenção de significar  “na área do planeamento”, cuja  equivalência não  foi verificada 

anteriormente.  
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 Há  diferentes tipos de expressões compostas por multi-palavras que  podem  ser 

distinguidas pelas suas  idiomaticidade ou pela invariabilidade. De  acordo com Biber et al 

(2006), em  um extremo estão as expressões idiomáticas, relativamente invariáveis e que 

os cujos significados não podem ser obtidos com as  palavras em separado e  que já devem 

ser aprendidas como um todo;  por outro lado, há um grande número de expressões que 

funcionam como  idiomáticas,  porém,  não são completamente invariáveis, mas  são  

expressões relativamente fixas e incluem palavras específicas que dão os  significados 

idiomáticos.  

 Além  desses,  há também as colocações, que são as associações  entre palavras 

lexicais que podem co-ocorrer muito frequentemente em determinados contextos.  As  

palavras  podem  ainda fazer fortes associações com  estruturais  gramaticais diferentes e 

as co-ocorrências desses modelos denomina-se  associação lexico-gramatical.  

 Dentro dessas fundamentações,  foram buscadas justificativas para o uso da 

expressão “on the  planning side” com o sentido pretendido pelo autor,  ou seja,   

comparações tanto  com  expressões idiomáticas, como com  colocações;  porém,   tal  

ocorrência não foi verificada,   facto que  qualifica tal uso como inapropriado à  linguagem  

natural.  

 

 

 

 

3.1.3  Others classify them according to food types 

 

Na visão estruturalista das palavras trazida à popularidade por Saussure 

(1915/2000),  um significado linguístico não pode ser determinado somente pelo olhar sob 

unidade de modo isolado, porém, segundo Stede (1999), devem também ser escrutinadas 

suas relações com as outras unidades.  Deste modo, o vocabulário de uma língua é visto 

como um sistema que define cada palavra individualmente em termos de relações com  as 

outras palavras. 

 Sob essa concepção, procuramos perceber o significado da expressão indicada 

abaixo:    
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 Sentença retirada do corpus dos aprendentes:  

 Others classify them according to food types. 

 

3.1.3.1  Quadro de Concordâncias com o Vocábulo Types 

 

Figura 3.1  Concordâncias com types  
 

 
 
Fonte: ANCs\Written2\tecnicalbiomed\837files\491510lines\3226778words\>32000word vocabulary.   
 

 
 
 

1. Uso com função de substantivo: 

Linha 759 “ types of events”; 
Linha 1073 “types of questions”; 
Linha 1417  “types of antihypertensive”; 
Linha 2585  “types of proteins”; 
Linha 4234 “types of groups”; 
Linha 4394 “types of groups”; 
Linha 4401 “types of equatorial”; 
Linha 5033 “types of  receptor” . 

 
2. Uso de substantivo + substantivo quando o primeiro descreve o segundo (quase 

como adjectivo antecessor): 

Linha 2074 “cell types”; 
Linha 3262 “cell types”; 
Linha 3506 “cell types”; 
Linha 5256 “cell types”; 
Linha 5344 “cell types”. 
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Segundo Swan (2005), nos casos de substantivo + complemento, a regra aplicada é 

a de que  muitos substantivos, especialmente os abstractos, podem ser seguidos de 

complementos, isto é, outra palavra ou expressão que complete o seu significado. Esse 

complemento pode ser uma frase preposicionada, uma expressão infinitiva ou oração (com 

ou sem preposição).  

Muitas ideias comuns em inglês  são expressas por substantivos + substantivos 

compostos. Nesse tipo de estrutura, o primeiro substantivo modifica ou descreve o 

segundo, funcionando quase como um adjectivo. Exemplo: 

 

Milk chocolate  (um tipo de chocolate); 

Chocolate milk (um tipo de leite); 

A horse race (um tipo de  corrida); 

A race horse (um tipo de cavalo). 

 

Num segundo exemplo de uso de substantivo + substantivo, devemos usar essa 

estrutura para fazer formar expressões de “classificação”, as quais  nomeiam um tipo 

particular de coisa. Exemplo: 

 

Mountain plants (um grupo especial de plantas); 

Mineral water (a sort of water). 

 

Porém, esse uso é indicado especialmente para falar de coisas que pertencem ao 

conhecimento comum,  a classes bem conhecidas (para que os dois substantivos possam 

realmente descrever uma ideia singular). Nos outros casos, deve-se fazer a preferência pela 

estrutura substantivo+substantivo com o uso da preposição of,  conforme os exemplos 

encontrados no ANC e descritos acima na figura 3.1 “types of”.  

Fundamentados nas análises de Swan (2005), e na não-ocorrência da forma “food 

types”, conforme foi apresentado no corpus de estudo, concluímos que não há, na 

linguagem real, o uso desses vocábulos com a intenção desejada no texto e também não 

existe gramaticalmente uma regra que justifique essa associação, levando a concluir que 

significado almejado não se efectiva semanticamente.  
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Por intermédio da observação do uso do exemplo cell types, conforme disposto no 

ANC, percebemos a co-ocorrência na qual cell classifica-se como substantivo que nomeia 

ser vivo, que há outras frequências no corpus, associadas ao substantivo types, 

particularidade não frequente para a associação de types com outro substantivo descrito 

como ser inanimado, como no exemplo, food types, no qual não foi verificada ocorrência 

anterior.  

 

 

3.1.4  My sister hurries to school every morning 

 

As várias formas que podem ser usadas para expressão uma acção verbal é 

denominada por Halliday (1985, p.129) como “Processo Verbal”, de forma que um verbo 

pode ser interpretado em um sentido amplo e pode ocorrer  trocas simbólicas de 

significados, dependendo inteiramente do contexto onde  acontece a fala ou escrita.  No 

exemplo  a seguir,  verificamos a colocação do verbo ‘to hurry’,  na qual  verificamos seu 

uso  real.   

 

 Sentença  encontrada no corpus de análise (livro didáctico seleccionado): 

My sister hurries  to school every morning.  

 

 

 

 

 

3.1.4.1  Quadros de concordâncias com o  vocábulo hurries 

 

Figura 4.1.a  Concordâncias  com  hurries   

Resultado:  

1 key, 0 citations.  

Fonte: American National Corpus\data1\spoken\academic discourse\50files,572051words, 18171 word vocabulary. 
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Figura 4.1.b   Concordâncias com hurry 

 
Fonte:  American National Corpus\data1\spoken\academic discourse\50files,572051words, 18171 word vocabulary. 

 

 Ao observar o uso do vocábulo ‘hurry’ no quadro de concordância do ANC, 

podemos perceber que ele aparece sob duas formas gramaticais:  

1. Verbo  ( apressar, acelerar) 

Linha 4855  “to hurry  through”; 
Linha 52457 “we gotta hurry”; 
Linha 52457 “please hurry up”; 
Linha 52458 “hurry up... hurry up scream”; 
Linha 52716 “well hurry up”. 

 

2. Substantivo (apressado, com pressa)  

Linha 49403  “people are in a hurry”; 
Linha 49408 “in a hurry to  finish”. 

 
  

Conforme observamos, no exemplo descrito no  ANC quanto ao uso, o vocábulo 

“hurry”, quando utilizado com a função gramatical de verbo, em nenhum exemplo foi 

utilizado da forma conjugada, ou seja, flexionado de acordo com o sujeito, conforme 

pudemos verificar no corpus dos aprendentes “my sister hurries”, ou seja,  utilizado como 

verbo principal para indicar uma acção no presente simples,  a acção de ir com pressa. No 

exemplo de uso (ANC), em todos os paradigmas encontrados o vocábulo “hurries” é citado 

na forma infinitiva, sempre acompanhado de uma partícula prepositiva, com função de 

“multi-word lexical  verb”, conforme descrito por Biber et al (2006, p.403): 

 

Verb + adverbial particle: hurry  through ,  hurry up. 

 

Esses exemplos, descreve Biber et al, compreendem as unidades idiomáticas e 

funcionam como verbos simples.   
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Paralelo a essas unidades está o uso do vocábulo “hurry” com a função de locução 

adverbial, isto é, uma expressão com função de advérbio.  

In a hurry  (apressado, com pressa) , conforme foi encontrado do ANC, linhas 

49043 e 49048, segundo Biber et al (2006),  as frases idiomáticas podem representar 

diferentes tipos de unidades estruturais, como no exemplo citado. São expressões 

recorrentes, sem levar em consideração a idiomaticidade ou obedecer estruturas pré-

determinadas. Em outras palavras, as expressões idiomáticas são  simplesmente sequência   

de palavras que comummente aparecem juntas  no discurso natural.  

Desse modo, baseando-nos nas descrições acima, consideramos que a forma na 

qual se encontra o vocábulo “hurry” no livro  dos aprendentes  não apresenta frequência, 

nem mesmo ocorrência nos corpora de linguagem natural.  

  

 

3.1.5  Rainforests are the oldest expressions of life on our planet 

  

 A noção de  sentido dentro de uma dada língua é constituída teoricamente pela  

trivialidade e  pela possibilidade não revelada  de ocorrer com  outras palavras.  Segundo  

Hoey (2005), se dissermos que a organização de um vocábulo está ocorrendo em um nível 

mais abstracto, estaríamos assim dizendo que,  para a maioria dos  falantes da língua 

inglesa, a associação semântica não há o considerado típico dentro da organização lexical.  

Desse modo,  descrevemos uma associação atípica para a linguagem natural.  

  

 Sentença encontrada no corpus de análise: 

 Rainforests are the oldest expressions of life on our planet.   

   

3.1.5.1  Quadros de análises com o vocábulo expressions of 

 

 

 

 

 



96 
 

Figura  5.1.a   Concordâncias com  expressions of 

 
Fonte: American National corpus\Written2| nonfiction\castro\14 files, 944 lines, 50657 words,7245 word vocabulary.  

 

 

Figura 5.1.b  Concordâncias com expression of 

 
Fonte: American National corpus\Written2| nonfiction\fletcher\6 files, 622 lines, 48617 words,5734 word vocabulary. 

 

 

Figura 5.1.c  Concordâncias com expressions of 

 

 Fonte: American National corpus\Written2| nonfiction\fletcher\4 files, 990 lines, 56328 words,6734 word vocabulary. 

 

 

Figura 5.1.d  Concordâncias com  expressions of 

  

 

Fonte: American National corpus\Written2| nonfiction\fletcher\9 files, 1259 lines, 99301 words,7289 word vocabulary. 
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Figura 5.1.e Concordâncias com expressions of: 

 

 

Fonte: American National corpus\Written2| nonfiction\rybczynski\3 files, 1259 lines,19571 words,4396 word vocabulary. 

 

 

Figura 5.1.f Concordâncias  para  expressions of life no ANC:  

Resultado:  

1 key, 0 citations.  

Fonte: American National corpus\Written2|  

 

 Para fazermos as análises do exemplo descrito nos quadros acima, vamos retomar a 

conceituação  de Hunston (2002) referente à observação semântica. Segundo a autora,  esse 

item do trabalho de análise de corpus linguístico trata  da categorização de palavras e 

frases em um corpus em termos de colocação em campo semântico.  Cada palavra, ou itens 

de multi-palavras  de um corpus alvo, são combinados em oposição ao léxico, no  qual os 

itens são determinados em um campo semântico.  

 O resultado disso é uma série de anotações que  podem conter a base de análises do 

conteúdo de cada parte do corpus. Deste modo, podemos avaliar a frequência  com que um 

significado é construído devido ao número de  registos e qual  a ocorrência é mais comum 

em cada registo.  

 Ao observarmos as figuras os 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d e 5.1. ,  percebemos a 

associação lexical entre o vocábulo “expressions” com outros vocábulos. Exemplos:  

 

Linha 53 “expressions of the dominant society”; 

Linha 74 “as expression of devotion”; 

Linha 289 “expression of tradition”; 

Linha 607 “expression of community”; 

Linha 100 “expression of freedom”; 

Linha 101 “expression of religious”; 

Linha 182 “expression of faith”; 

Linha 243 “expression of religious passion”; 
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Linha 534 “expressions of affection”; 

Linha 1005 “expression of the immense creativity”. 

 

 Ao retomarmos o sentido do vocábulo “expression” vertendo-o para a língua 

portuguesa, segundo definição do dicionário Oxford, temos: expressão, verbo, dito, frase, 

palavra, expressão facial ou olhar que revela determina emoção6. Nesse mesmo sentido, ao 

associar-se com as palavras descritas no ANC, formamos o sentido de “manifestar 

sentimentos”,  “manifestar culturas”  ou “manifestar formas de ser”.  

 Contudo,  não há associação entre esses usos para o termo “expression” justamente 

como os autores dos textos do livro didáctico fazem com  “expression of life on our 

planet”.  Há, aparentemente, a possibilidade de deduzir-se o que se quis dizer com o uso da  

sentença acima descrita,  o que seria: “As florestas tropicais são as mais antigas amostras 

de seres vivos em nosso planeta”,  pois, no uso da língua portuguesa diária, tanto na forma 

falada quanto escrita, nos meios de comunicação em geral, nas conversas informais, ou, 

ainda, nos meios  académicos em que se discute a preservação da vida e do meio ambiente, 

faz-se referência ao termo “expressão da vida”.  Pelos fatos apresentados, percebe-se a 

ocorrência de transferência semântica de uma língua para outra, da língua portuguesa para 

a língua inglesa. Então,  “expressions of life”  seria: “seres vivos”, ou seja, “living being”, 

ou, talvez,  “living  things(s)” por estar  tratando sobre florestas.  

 

 

3.1.6  They are all part of a complex system- each depending on the 

others to survive 

 

 Em sentido amplo, o papel dos estudos de corpus linguístico  tem como premissa as 

observações  daquilo que é possível  ocorrer tratando-se se uma sentença plausível na 

linguagem natural.  A  descoberta de modelos recorrentes torna-se o trabalho dos 

linguistas, primeiramente, a tarefa de estudo lexical, porém, com caminhos para o  estudo 

gramatical. Em outras palavras, não se trabalha com  a probabilidade de ocorrência, porém, 

com a possibilidade desta,  com o sentido focado para a naturalidade da língua.  

                                                 
6  Oxford Minidicionário. (1996) Oxford and New York: Oxford University Press.  
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Sentença  encontrada no corpus de análise: 

They are all part f a complex system – each depending on the others  to survive.  

 

3.1.6.1  Quadros de Concordâncias com os Vocábulos Each Others 

 

Figura 6.1.a  Concordâncias encontradas para os pronomes recíprocos each the others 

Resultado:  

1 key, 0 citations.  

Fonte: American National Corpus\ NYT\ 255 files, 42480  lines, 23844 words, 21529 word vocabulary. 

 

 

Figura 6.1.b  Concordâncias para  each 

other

 
Fonte: American National Corpus\ NYT\ 255 files, 42480  lines, 23844 words, 21529 word vocabulary. 

 

 

Figura 6.1.c  Concordâncias para the others 

 
Fonte: American National Corpus\ NYT\ 255 files, 42480  lines, 23844 words, 21529 word vocabulary. 
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 Para tal análise, tomamos como referência os relatos de Swan (2005) para “each 

other”  e “one another”.  Ou seja, não há diferença para um e outro, ambos significam o 

mesmo.  Geralmente são  usados como sujeitos e ambas as expressões possuem a forma 

possessiva (each other’s / one another’s eyes) .   

 Biber et al (2006), de forma idêntica à de Swan (2005),  traz a análise dos  

pronomes recíprocos “each other” e  de “one another”  como marca de identidade com a 

frase nominal referente e precedente dentro da mesma sentença,  geralmente na posição de 

sujeito.  Diferem dos pronomes reflexivos nos seus objectos/sujeitos referidos porque são 

mais do que  uma única entidade e por haver mutuas relações entre as coisas (X and Y like 

each other  means that X likes Y and Y likes X). 

 Apesar de serem menos comuns do que os  pronomes pessoais,  “each  other” é 

mais comum em  todos os registos, ao passo que “one another” é mais comum em ficção e 

em prosa académica.  

 Quanto à forma encontrada no nosso corpus de estudo, “each depending on the 

others” , não foi verificada  nenhuma ocorrência no American National Corpus, fato pelo 

qual nos leva a enquadrá-lo como não usual na linguagem natural, uma vez que temos 

como premissa a possibilidade de ocorrência,  excluindo as probabilidades, ainda que  

gramaticalmente  possa ocorrer.  

 

 

3.1.7  Hip Hop is going  global  due to the internet 

 

Nos  relatos atribuídos a Chomsky  na teoria da gramática gerativa, as metas 

principais eram fazer-se a distinção entre a sentença gramatical e a não-gramatical.  

Actualmente, para a realização de análises  linguísticas, pautamo-nos em trabalhos como o 

de Hoey (2005),  ao qual podemos visualizar as distinções de estudo entre corpus 

linguístico e  linguística gerativa, com a finalidade de descobrir os modelos recorrentes 

dentro da língua  e com a autenticidade da linguagem  nos fundamentamos para a análise 

da sentença a seguir,   com o foco de análise voltado para  a fluência,  e não  para a criação 

de expressões inexistentes no contexto real de comunicação.  
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Sentença em análise:   

Hip Hop is going  global  due to the internet. 

  

 

 

3.1.7.1  Quadros de Análises com as Expressões Be Going 

 

Figura 7.1.a  Concordâncias com  I’m going 

 
Fonte: A.N.C.\Spoken\Academic Discourse|Micase\50files\102138lines\572051words|18171 word vocabulary. 

 

 

Figura 7.1.b  Concordâncias com  are  going 

 
Fonte: A.N.C.\Spoken\Academic Discourse|Micase\50files\102138lines\572051words|18171 word vocabulary. 

 
 
 
Figura 7.1.c   Concordâncias com  is  going 

 
 
Fonte: American National Corpus|PXMusic1-3|1file,4024lines,23167words,4547word vocabulary. 
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Há diversas formas verbais  para que possamos falar sobre o futuro  em inglês. 

Swan (2005) afirma que esta é uma área complicada da gramática, pois as diferenças 

entre os significados e os usos dessas diferentes estruturas não são fáceis de  se  analisar e 

de descrever claramente. Podemos elencar, entre elas, a  forma futura com  Will/Shall, 

como no exemplo: “I’ll hit you if you do that again”,   o  tempo futuro  com os verbos na 

forma presente, com “I’m leaving,  I’m going to leave”,  a forma futura com o  presente 

simples: “the train leaves...”.  

A forma futura que nos é pertinente para esta análise de uso da língua inglesa 

aprendida/ensinada na escolas é o futuro com o “going to” ,   que, de fato, a estrutura para  

a  formação desse futuro é  uma forma presente,  ou seja, o presente progressivo do “go”. 

O uso dessa forma  tem a finalidade de falar sobre acções no futuro que já possuem uma 

realidade presente, isto é, algo que já está planejado ou decidido, ou que a probabilidade 

que aconteça é quase irrefutável. Essa estrutura também é mais comum na forma 

informal, especialmente na oralidade. 

Há  ainda que  se  atentar aos  usos das  expressões  progressivas,  usadas para  

descrever  actos ou eventos que estão em  progresso em  um  determinado tempo, 

geralmente com duração limitada. As  expressões  progressivas descrevem  os  eventos 

que estão  em  progresso no tempo actual ou que tornarão  reais em um futuro próximo. 

 

Present progressive aspect: 

I’m looking for  an employee of yours. 

What’s she  doing? 

Present  progressive  with future time  reference:  

But she’s coming back tomorrow. 

I’m going with him next week. 

  

  Na forma em que sentença  foi escrita pelos autores do livro didáctico,  o emissor 

preferiu utilizar  o  presente progressivo para se referir a   um   significado  futuro:  

 

Hip hop is  going  global due to  the internet.  
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Exemplos  semelhantes a este  encontramos no ANC: 

Na figura  7.1.a temos: 

Linha 44475 “me everything was okay. So I / am  going in to Warren on”. 

Na   figura 7.2.b temos,  

Linha 51024 “students at W-C-C who are going / there at night”; 

Linha 55697 “ye – uh/ um, Lisa and I are going, on Wednesday, I think”; 

Na figura 7.1.c  temos,  

Linha 728 “Guitar Hero is going up in the next Poly Recs”.  

 

Devemos levar em  consideração que  as expressões  progressivas ocorrem  na 

maioria das vezes com os   verbos dinâmicos, (dynamic verbs),   ao passo que os verbos  

com  sentido estático  têm  sido descritos  geralmente como  incomuns  no uso 

progressivo. Entretanto,  há  tanto  verbos estáticos ou  dinâmicos inclusos  como casos 

comuns nas  expressões progressivas  assim  como há  verbos tanto estáticos como 

dinâmicos que raramente são usados  como progressivos.  

Porém,  há duas  características que  fazem  a nítida distinção entre o grupo de 

verbos usado mais  vulgarmente como progressivos.  

A  primeira característica  é  que as expressões progressivas  possuem tipicamente  

um  sujeito humano como agente,  controlando  activamente  a acção  expressa pelo 

verbo.   Em   contraste, os  verbos que raramente  ocorrem  no  progressivo  tem  um  

sujeito como paciente,  submetido,  mas não controlando a acção ou estado  expresso pelo   

verbo.  

Na  segunda  característica,  a acção,  estado ou característica  descritas pelos  

verbos progressivos mais comuns   podem   ser prolongados.  Em contraste, os  verbos 

que raramente  ocorrem nas formas  progressivas  pertencem  a dois grupos:  os que  se 

referem a uma acção que é imediata  e   aqueles que se referem a um  estado que 

normalmente não é um processo contínuo. 

Dentro desses princípios, procuramos  verificar  a ocorrência  da expressão 

progressiva  em  análise,   retirada do texto “Hip hop is  going  global  due to the 

internet”, e  não  encontramos,  entretanto,  paradigma que sustente  o uso deste  sujeito 

que se trata de sujeito não   humano  como  agente   activo da  acção expressa pelo verbo,  

o que a  qualifica como expressão não usual na linguagem  corrente.  
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3.1.8  Born in São Paulo, Senna  got his first Kart at the age of four 

 

Dentre as múltiplas teorias existentes acerca da linguagem, as quais os livros 

geralmente dividem-nas em capítulos ou subtemas ou em elementos padronizados, tais 

como  fonologia, morfologia, sintáctica, semântica e pragmática,  o caminho pelo qual 

percorre esta linha de pesquisa centrada na funcionalidade da linguagem procura 

compreender os fenómenos linguísticos relevantes que fazem da língua objecto  de função 

social,  ou seja, a comunicação entre  pessoas.  

No enunciado acima  abordado,  procuramos compreender as formas de uso e 

contexto nos quais fazem sentido ao enunciar-se partindo do emissor para o interlocutor, 

de modo que  tenha senso  logo à primeira vista,  ou seja,  que não pareça estranho aos 

olhos do leitor ou  aos ouvidos do ouvinte.  

 

Sentença retirada do corpus dos aprendentes: 

Born in São Paulo, Senna  got his first Kart at the age of four. 

 

 

3.1.8.1  Quadros de Concordâncias com o vocábulo  Born 

 

Figura 8.1.a   Concordâncias com Born 

 
Fonte:American National Corpus/Written1/fiction/eggan/the story/1file, 7451lines, 60585words, 12552word 

vocabulary. 
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Figura 8.1.b  Concordâncias com Was   born 

 
Fonte:American National Corpus/Written1/fiction/eggan/the story/1file, 7451lines, 60585words, 12552word 

vocabulary. 

 

 

Figura 8.1.c   Concordâncias com  Are Born 

 
Fonte: American National Corpus/Written1/fiction/eggan/the story/1file, 7451lines, 60585words, 12552word 
vocabulary.  

 

 

 

Segundo definição baseada no  aspecto usual,  o termo “be born” é utilizado para 

falar a respeito de algo que veio ao mundo através do nascimento, e a  forma comum para 

isso é a utilização de expressões  passivas de to be born.  

Swan (2005, p.90) informa que para determinar-se o local ou a data de 

nascimento, devemos usar o passado simples: was/were born,   como, por exemplo: “I 

was born in 1936”  e não “I am born in 1936”.  

Além  da aplicação do  termo born como  forma  verbal,   há  o uso  com  a função 

de  adjectivo, ou seja, born-  nascido,  criado. 

Quanto ao  uso na  forma de  verbo,  Biber (2006)  o  classifica como um  dos  

verbos   que mais  comummente  ocorre  na forma  passiva; isso se deve ao facto  de estes  

verbos sofrerem   forte influência  de escolha  passiva devido a  factores lexicais, ou seja, 

enquanto alguns verbos normalmente  ocorrem  na  voz passiva, outros  raramente assim 
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se apresentam.  E  há  os verbos  como  o  be born,  relativo ao nascimento,  que  ocorrem  

de maneira  característica somente  na  passiva:  

 

Brandon Lee  was born in Oakland, California. Nos exemplos encontrados no 

American National Corpus, temos as seguintes ocorrências: Formas  passivas  do verbo 

be   born:  

Casos em que o vocábulo “born”  funciona como particípio passado do verbo “to 

bear”, ou seja, no sentido de  “nascido”  ou “criado”. 

 

Figura 8.1.b:  

Linha 2845 “the thought that the world was born by/ chance, by mistake”; 

Linha 7199 “/ / / 85 Jomo Kenyatta was born at Ng’enda in  the Gatundur”; 

Linha 7246 “was unfurled. A new nation was born. A year later on December”. 

 

Figura 8.1.c: 

Linha 2701 “All see that/ children are born from bodies of women” . 

 

Já  na  figura 8.1.a, podemos  verificar usos  do vocábulo born na função de 

adjectivo, e,  conforme se pode observar,  em  palavras compostas.  

Figura 8.1.a: 

Linha 4789 “This is /done when the first-born is initiated”; 

Linha 4687 “Oliver South, USMC ret., a born-again Christian whose”. 

 

Quanto à  construção  e à  estruturação das  sentenças  na forma passiva,  levamos 

em consideração mais do que  a  variação da ordem  das  sentenças  segundo o paradigma 

sujeito+verbo+complemento, pois   envolve a reestruturação organizacional da sentença, 

que pode ser descrita  como uma significação sistemática  de escolher um participante  do 

que escolher um agente para  começar  a pontuar a mensagem,  sem   haver o  afastamento 

da  ordem normal  de  sujeito inicial na  sentença.  

No  exemplo  retirado do livro didáctico em  estudo, temos uma  estrutura  sem o  

uso  de sujeito inicial “Born in São Paulo, Senna  got his first Kart at the age of four”, 

para a  qual  buscamos  explicações pertinentes.  
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Para iniciarmos  esta  análise,  primeiramente  colocamos em  evidência  o  que  

conceitua uma oração gramatical (clause),  que se  trata se uma unidade é estruturada ao  

redor de uma  frase  verbal. Uma  frase  verbal  é  acompanhada por um ou por mais 

elementos,  os  quais denotam  os participantes  envolvidos  em uma acção, estado,  entre 

outros,   e  também  as  circunstâncias (tempo, modo, lugar, entre outras),  a  atitude do 

emissor  da mensagem e   a  relação  com a  sentença que  cerca a    estrutura.  Juntamente  

com  a  frase  verbal há os elementos  da oração,  os quais são compostos  por  frases ou 

por  frases embutidas.  

Além  disso,  há os elementos periféricos que podem ser adicionados à  oração 

gramatical. A linha divisória entre  os elementos  causais principais e os periféricos não  é 

absoluta. Por exemplo, advérbios de posição  e advérbios de ligação poderiam ser 

incluídos  como   elementos  principais.  

Incluídos  ainda nesses elementos periféricos há  os predicativos não  

subordinados;  são similares  aos  sujeitos  predicativos,  tanto em forma quanto em  

significado,  porém,  distintos dos  outros por  ter a possibilidade se ser usado 

independentemente  do tipo de  verbo (BIBER, 2006). Os predicativos não subordinados 

são  ligados  livremente  na  sentença,  geralmente no início ou  então no fim,  e  têm  a  

forma característica  de  uma frase nominal ou de uma  frase adjectiva, na qual descreve  

o sujeito referente,  como no exemplo:  

 

1. A 5ft 9in guard out of Oral Roberts University in Tulsa,  Johnson played 

for the Lancaster Lightnings in  the  continental Basketball Association  

before moving to this country to join  Newcastle.  

2. Unable to stand, Anna K. Sat against the wall  with her  legs  before her 

like a beggarwoman. 

3. A republican, he recognized the authority of Victor Emmanuel.  

  

Nenhum  exemplo  com  o  verbo “be born” foi  encontrado no American 

National Corpus, ou caso semelhante que pudesse ser usado como parâmetro da estrutura 

utilizada no livro didáctico. Nesse  modelo em específico, os predicativos não 

subordinados  caracterizam  os escritos descritivos, os quais têm   a possibilidade de 

expressar um  grande número de informação  de  forma muito concisa.  
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Esses  predicativos não subordinados  são  descritos  como  sentenças  sem  verbo, 

com a omissão do   verbo be   e  com o sujeito recuperável  na  sentença  principal.  

Entretanto,   com   a  omissão do verbo be  na  sentença  “Born in São Paulo, 

Senna  got his first Kart at the age of four”,  o verbo  “born” perde justamente  a forma 

passiva,   transformando-o  num  adjectivo,  peculiaridade  esta  que torna  a sentença   

mais passível de interpretação  equivocada e, devido a isso, é evitada no uso corrente.  

 

 

3.1.9  On the track, Senna showed extreme determination, 

precision, and discipline.  Off the track , Senna was a deeply religious and 

compassionate man 

 

A compreensão do sentido das palavras e suas escolhas para determinados usos ou 

contexto fundamenta-se na relação entre o mundo linguístico e o não linguístico, factor 

este dá margem a conceitos ambíguos e polissémicos. Para a análise dessas sentenças “On 

the track, Senna showed extreme determination, precision ,and discipline. Off the track, 

Senna was a deeply religious and compassionate man”, pautamo-nos nas possibilidades 

de leitura  polissémica e de leitura ambígua  de determinados vocábulos.   

Na concepção de palavra,  podemos delimitá-la como a representação de nosso 

pensamento, como, por exemplo, os objectos que a palavra pode representar,  tais como 

nomes, nomenclaturas de entes, entre outros,  ou, ainda, a representação de coisas 

abstractas, tais como sentimentos,  ou como representação de adjectivos.  As palavras 

lexicais são diferentes das palavras gramaticais,  que não podem estar  sozinhas em 

expressões mínimas. Em outros termos, as palavras lexicais  são os nomes, os  verbos, os 

adjectivos e os advérbios,  ou seja, as classes abertas.  As palavras gramaticais são 

elementos como as preposições, os artigos, as conjunções,  as formas indicativas do  

número e do tempo, entre outros. A essa categoria de palavras são adicionados poucos 

elementos novos com o decorrer  do tempo de uso da língua alvo. 

Quanto ao uso, dizemos que a palavra ocorre tipicamente na estrutura da frase. 

Parafraseando Jackson e Amvela (2000), os morfemas são usados para construir as 

palavras,  as palavras são usadas para construir as orações  e as orações são usadas para 
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construir as sentenças. A importância disso é quanto à  característica das palavras,  pois 

essas sempre pertencem a uma classe específica ou a alguma parte do discurso.  

Entretanto, a língua inglesa, por  algumas  vezes, necessita ser adequada  de acordo com  

as categorias gramaticais  latinas,  categorias estas que no Old English  era subdividida 

em quatro casos, distintos pelas  flexões: nominativo, genitivo, dativo e acusativo. No 

inglês moderno, esses  casos  foram  reduzidos,  porém,  há  ainda  resquícios dessas  

subdivisões, como, por  exemplo, os phrasal verbs,  que  sempre ocupam lugar numa  

categoria separada. A  identificação das  categorias  gramaticais  em inglês não pode ser 

estática, tendo em  consideração que no uso corrente há o empréstimo de  classes 

gramaticais, como exemplo,  substantivos  que  tem o comportamento de verbos,  

substantivos no lugar de  adjectivos,  advérbios no lugar de adjectivos,  dentre outros.  

Assim, a  partir da conceituação de palavra,  temos a compreensão do sentido de 

cada uma delas e da ambiguidade que pode ser causada, dependendo do contexto no qual 

se encontra. Mesmo que se tenha muito cuidado com isso, somos  passíveis de cometer 

certo  grau de imprecisão ou de troca de significado, é algo inerente a qualquer língua e a 

qualquer palavra em particular. Essa  ambiguidade dá-se devido à característica genérica 

da palavra, à multiplicidade de aspectos e à lacuna quanto aos limites bem definidos entre 

o mundo  não-linguístico e  também a lacuna de familiaridade  com esse mundo.  Nesse 

aspecto, pode-se dizer que as palavras que usamos não são completamente homogéneas 

em seus significados, todas elas tem um determinado número de aspectos ou facetas,  

dependendo do contexto e da situação nos quais é usada e também dependentes da 

intenção do falante/escritor ao usá-las.  

A polissemia refere-se à situação na qual a  mesma palavra possui dois ou mais 

significados diferentes. Na maioria dos casos, somente um dos significados de uma 

palavra polissémica se ajusta em determinado contexto, porém, ocasionalmente a 

ambiguidade pode surgir.  

Apesar da aparente simplicidade, o conceito de polissemia é um tanto complexo  e 

envolve um certo número de problemas. Podemos considerar dentre estes  o possível 

número de significados para uma mesma palavra, a transferência de significados e a 

dificuldade em reconhecer-se a polissemia.  

Nesses aspectos, verificamos o uso das expressões  “On the track”  e  “Off the 

track”.  
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Sentença retirada do corpus dos aprendentes: 

 

On the track, Senna showed extreme determination, precision, and discipline.  Off 

the track , Senna was a deeply religious and compassionate man. 

 

Numa observação mais detalhada, devemos  também observar nessa sentença  a 

opção de estilo do autor, conhecida  como  pares  contrastantes, na  qual uma  palavra da 

frase é  destacada através do uso de seu próprio  vocábulo oposto. 

 

 

3.1.9.1  Quadros de Concordâncias com On the track e Off the track 
 

 

Figura 9.1.a  Concordâncias com  on the track 

 

Fonte: American National Corpus/Adv.105SV06 50 files, 102138 lines, 572051 words, 18171 word vocabulary. 

 

 

Figura 9.1.b  Concordâncias com on the track 

 
Fonte: American National Corpus/NYT 200207/ 326 files, 50208 lines, 27544 words, 22691 word vocabulary. 

 

 

Figura 9.1.c Concordâncias com on the track    

 
Fonte: American National Corpus/NYT200207/ 273 files, 41215 lines, 227726 words, 22973 word vocabulary.  
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Figura 9.1.d  Concordâncias com on the track 

 
Fonte: American National Corpus/NYT 200207/ 152 files, 25573 lines, 152249 words, 16115 word vocabulary. 

 

 

Figura 9.1.e   Concordâncias com off the track 

 
Fonte: American  National Corpus/NYT200207/ 273 files, 41215 lines, 227726 words, 22973 woed vocabulary. 

 

 

Figura  9.1.f  Concordâncias com off the track  

 
Fonte: American National Corpus/Eggan/The story, 1 file, 7451 lines, 60585words, 12552 word vocabulary. 

 

  

Figura 9.1.g  Concordâncias com off the track 

 
Fonte: American National Corpus/NYT 200207/ 146 files, 25007 lines, 134966 words, 14491 word vocabulary. 

 

 

Em geral, a expressão “on the track” vem sendo usada  com o sentido de “na pista 

(de)”, “a caminho de” ou “nas pegadas de” (MICHAELIS, 1987, p.347).  Podemos 

observar exemplos desse uso nas colocações encontradas no Americam National Corpus:  

 

Linha 1214 “feel that you, have to be on the track, /       a feeling that”; 
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Linha 6886 “allowing a radioactive Pinto on the track”; 

Linha 8556 “closest thing to a sure thing on the track”; 

Linha 7412 “        /Despite her success on the track, it was apparent that”; 

Linha 7427 “the bettors her last lime out on/ the track.//” ; 

Linha 7434 “pretty much the same spot on the track where she had been”; 

Linha 10809 “since they were/young men on the track to join the nation”. 

 

A expressão “off the track”, segundo registo no dicionário7, tem uso presente com 

sentido de “descarrilado”,  “em caminho errado”,  “de má conduta”,  conforme visualiza-

se nas colocações:  

 

Linha  1592 “the way he’s performed on and off/ the track/ and the way he’s”; 

Linha 4601 “Brazilian is knocked off the track by a defrocked”; 

Linha 9307 “to get the loose materials off the track”. 

 

Para  fazermos a compreensão da intenção do autor do texto escrito com as 

expressões “on the track”  e de “off the track”, tomamos a noção de significado das 

palavras com relação aos opostos, ou antónimos.   Então,  teríamos “na pista”  versus  

“fora da pista”,  ou “longe das pistas”.   

Os antónimos possuem um papel importante na estrutura do vocabulário da língua 

inglesa,  especialmente quando trata-se da classe dos adjectivos, pois cada um deles 

sempre tem um oposto correspondente,  ou um par,  como exemplo, “long-short”, “ wide-

narrow”, "new-old”, “ rough-smooth”,  entre outros. Embora a presença antónimos na 

classe dos adjectivos seja mais evidente, não é a única que possui esta característica, pois 

também ocorre nos verbos “bring-take”, nos substantivos “death-life”, nos advérbios 

“noisily-quietly” , nas  conjunções e preposições “after-before” e não exclui as 

preposições “above-below”,  as quais enquadram-se nosso estudo de caso.  

Embora tenhamos a tendência em pensar que a relação de antónimos se dê entre 

palavras pertencentes à mesma classe gramatical, observamos casos cujos antónimos 

acontecem no sentido da sentença.  

                                                 
7  www.babylon.com 



113 
 

Nas sentenças seleccionadas no nosso corpus de estudo, tem-se a nítida impressão 

da ideia de antónimo que o produtor do texto quis dar,  ou seja,  “Senna está nas pistas de 

corrida”   versus “Senna está fora das pistas de corrida”, o que não quer dizer 

necessariamente que ele não esteja competindo;  a ideia que transmite é a de “fora das 

pistas”, com sentido de vivendo o dia a dia em sociedade, no seu quotidiano comum. 

A dualidade de sentidos de uma expressão pode ser compreendida como a 

possibilidade de uma expressão ser percebida de várias formas,  dependendo do contexto 

no qual ela se encontra. Devemos relembrar que isso envolve o mundo linguístico com o 

mundo não linguístico, ou  o que o emissor das sentenças (On the track, Senna showed 

extreme determination, precision and discipline. Off the track, Senna was a deeply  

religious and compassionate man) quis referir-se, o que tinha em mente no mundo real e 

o que acabou por dizer com o uso da expressão “off the track”, a qual pertence ao mundo 

linguístico e que não atendeu às intenções desejadas, tal qual a impressão que deu no 

sujeito da sentença exposta, “Senna”, estar descarrilado,  em mau-caminho ou em má 

conduta.  

O fato apresentado refere-se  à aprendizagem de língua inglesa por meio de 

analogias com a língua portuguesa,  factor passível da  criação de confusões e usos 

equivocados de expressões,  pois, ao tomarmos antónimos  contraditórios, teríamos 

facilmente  “on  versus off’”. Devemos considerar que  esses exemplos se tratam  do 

ensino de língua inglesa em ambiente formal de sala de aula, de língua criada para o 

ensino/aprendizagem e que a possibilidade de tal fenómeno ocorrer em se tratando de 

aprendizagem com corpus linguístico autêntico seria, na pior hipótese,  menor.  

 

 

3.1.10  To try to answer these questions, the World Database of 

Happiness carried out scientific  research  on how people  appreciate life 

 

 Seguindo a premissa das estruturas básicas de sentenças afirmativas, ou seja,  a 

ordem básica das palavras em língua inglesa, temos como paradigma a forma “sujeito + 

verbo + objecto/complemento”.  

 Swan (2005, p.423) enfatiza a respeito  do sujeito preparatório (it) quando o 

sujeito da sentença é uma expressão no infinitivo; esta, normalmente, não vem no início 
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da sentença.  Para que seja evitado tal uso, normalmente prefere-se começar a sentença 

com o  sujeito preparatório “it”   e pôr a expressão infinitiva depois,  como no exemplo 

“ It was stupid of you to leave the door unlocked”.  

 Há também que se considerar ao tratar-se da estrutura das sentenças que quando 

falamos a respeito de uma situação, podemos organizar a informação de várias maneiras. 

Para que a sentença possa ser classificada como padronizada, a organização  dos 

vocábulos depende muito daquilo que já foi dito anteriormente e daquilo que o 

ouvinte/leitor já sabe a respeito do assunto,  ou, ainda, aquilo que se quer enfatizar com a 

informação. De modo mais frequente, na ordem normal de colocação das palavras, uma 

sentença inicia-se pelas informações mais conhecidas para o ouvinte/leitor e segue uma 

ordem crescente para novas informações, ou do mais conhecido para o novo. O mais 

comum é o uso como sujeito uma pessoa ou objecto que já tenha sido mencionado ou algo 

que o interlocutor já ouviu ou lhe parece familiar. A informação nova geralmente aparece 

no final de casa sentença.   Seguindo essas premissas,  verificamos as colocações a seguir: 

 

 Sentença presente no corpus dos aprendentes:   

 To try to answer these questions, the World Database of Happiness carried 

out scientific  research  on how people  appreciate life. 
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3.1.10.1  Quadros de Concordâncias com  To Try To 
 
Figura 10.1.a  Concordâncias com to try to  

 
Fonte: American National Corpus/ Angel 5-1 143files, 513726lines, 2978097words, >32000word vocabulary. 

 

 

Figura 10.1.b  Concordâncias com to try to  

to try  to  

 
Fonte: American National Corpus/ Angel 5-1 143 files, 513726 lines, 2978097 words, >32000 word vocabulary. 
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Figura 10.1.c Concordâncias com to try to  

to try to  

 

Fonte: Angel 5-1 143 files, 513726 lines, 2978097 Words, >32000 word vocabulary. 

 

Na figura 10.1.a, temos colocações de sentenças infinitivas na  posição de 

predicativo,  caso mais comum para sentenças com verbos de  esforço, como o “to try”. 

 

Linha 7865 “to it as /    a scythe to try to associate the slayer”; 

Linha 34796 “you’re much less likely to try to bargain collectively”; 

Linha 36308 “it helps me to do my job to try to learn a little bit”; 

Linha 39424 “release mouse, who has begin(sic) to try to chew  off/ his  front”; 

Linha 39433 “/            we are going to try to stop up the entrance”; 

Linha 39439 “/            we are going to try to stop up the entrance”; 

Linha 39643 “/            we are going to try to stop up the entrance”; 

Linha 44393 “ /how far afield I want to try  to go”; 

Linha 53473 “ I think Gunn bothering to try to read it got her hot”; 

Linha 59783 “I just thought it funny to try to compare /   human reactions”; 
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Linha 59804 “I just thought it funny to try to compare   human reactions”; 

Linha 60733 “is dead. Are they going to try to pin /   that one on Angel”. 

 

Apesar de serem mais comuns na posição de predicativo, as sentenças infinitivas 

podem apresentar uma estrutura diferente, como as sentenças coordenadas e as 

subordinadas. Nas sentenças coordenadas há o uso das conjunções que fazem a junção  de 

duas sentenças gramaticalmente independentes. Nas sentenças subordinadas há  

conjunções denominadas conjunções subordinadas (because, when, that, which). Há 

alguns casos em que a conjunção subordinada colocada juntamente com a sentença age  

justamente como parte desta sentença, conforme exemplifica Swan (2005, p.498). 

    ADVERB 

I’ll phone you| tomorrow.  
 
                            ADVERB 

I’ll phone you | when I arrive. 
 
“When  I arrive” nesta sentença  tem  a função de advérbio.  
 
                  OBJECT 

He told me| a lie.  
 
                      OBJECT 

He told me | that he loved me.  

“That he loved me” nesta sentença tem a função de objecto.  

      
               ADJECTIVE 

It’s an |unanswerable | question.  
 
                               ADJECTIVE 

It’s a question | which nobody can answer.  
 
Essas sentenças são chamadas gramaticalmente de sentenças subordinadas ou  de 

sentenças dependentes (clauses).  

Vejamos as ocorrências nestes moldes encontradas no American National Corpus:  

 
Linha 15370 “to go out of their /           way to try to hit me as a pedestrian”; 

A sentença “way to try to hit me as a pedestrian” está subordinada à “to go out of 

their” ’.  

 

Linha 18305 “that seems like a long time to (try to) keep it secret, for”; 
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 A sentença “keep it secret” está subordinada à sentença “that seems like a long 

time to”. 

 

Linha 26426 “at this stage /is  probably to try to weed things down to a”; 

A sentença “is probably to try” está subordinada à sentença  “to weed things down 

to a”. 

 

Linha 27517 “for three weeks or a month to try/         to whip t he store on”; 

 A sentença “for three weeks or a month to try” está subordinada à sentença “to 

whip  the store on”. 

 

Linha 32424 “seems like/            a good time to try to get back in the swing”; 

 A sentença “a good time to try to get back in the swing” está subordinada à 

sentença  “seems like”. 

 

Linha 56392 “but is now choosing /  to try to do good. Lilah and Lindsey”; 

 A sentença “to try to do good” está subordinada à sentença “but is now choosing”.  

 

O  quadro 3.1.10.1.2, do American National Corpus, conforme ilustrado a seguir, 

compreende em sua totalidade a forma mais comum do uso de ordem básica de palavras, 

sujeito+ verbo + objectos  ou complementos.  

 

Linha 71410 “that they couldn’t afford to try to save him?” 

Linha 78947 “between S5 and S6 to try to take their mind off things”; 

Linha 91581 “it, because they’re going to try to corrupt us, but they”; 

Linha 91584 “we’re aware they’re going to try to corrupt us, we’ll be”; 

Linha 82215 “serious attempt at the end to try to get through to Connor”; 

Linha 82236  “a serious attempt at the end to try to get through to Connor”; 

Linha 93092 “the lengths Angel’s going to try to save her. And he keeps”; 

Linha 95113 “Kept thinking they were going to try the change that first”; 

Linha 99809 “and it’s taking effort to try to change that first”; 

Linha 100369 “and that/ those who choose to try to change that first”; 
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Linha 105337 “whatever he was using to try to cut whatever out from”; 

Linha 106354 “the world ... He was right to try to kill/  Angelus. Angelus”; 

Linha 107513 “have been acceptable for her to try to / end the world, kick”; 

Linha 115479 “there was no reason for him to try  to pull in breath at all”; 

Linha 115575 “halting her in her /dream to try to keep her unconscious”; 

Linha 115957 “can see Dru calling him that to try to play on his jealousy”; 

Linha 116261 “he did go along with Jonathan to try to help the scoobs despite”; 

Linha 117273 “            /                 I’m going to try to post a scene from the”;  

Linha 124551 “right. No reason for the cow to try to take her out of the”. 

 

Da mesma maneira ocorre as colocações na figura 10.1.c,  do American National 

Corpus, demonstrando o uso mais comum da ordem básica das palavras na frase. 

Entretanto, para compreendermos a colocação da sentença em análise, “to try to 

answer these questions, the World Database of Happiness carried out scientific  research  

on how people  appreciate life”, utilizamos a teoria de que  uma sentença pode ter 

complemento substituído  por uma sentença complementar, ocupando o lugar do objecto, 

como no exemplo “He told me | that he loved me”.   A sentença ‘that he loved me’ 

completa o sentido do verbo ‘told’ , o que pode ser denominado de sentença 

complementar.  

Nesse caso,  o que há de não usual na sentença em  questão é a posição em que  os 

termos encontram-se disposto na frase,  tendo como paradigma a associação sujeito + 

verbo + complemento.  Assim formaríamos a posição: 

 

              SUJEITO                                       VERBO              SENTENÇA COMPLEMENTAR 
The World database of happiness / carried out  /   scientific research on how 

people appreciate life   to try  to answer  these questions.  
 
 
Para poder existir a sentença dependente ou subordinada, há que existir 

anteriormente o termo subordinativo,  dentro dos padrões  considerados usuais na língua 

inglesa,  o que classifica a forma utilizada como estranha aos olhos/ouvidos do 

interlocutor. A possibilidade desta sentença poder existir é concebê-la como prosa 

académica   nos parâmetros de subordinados com  orações adverbiais não-finitas 
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(particípio,  gerúndio ou infinitivo),  como subordinados  chamados de propósito  com o  

termo (in order) , conforme exemplo (BIBER, 2006, p.839). 

 

1. In order to make use of a real number  x we must know how to combine it 

with other real numbers y, z.  

 

Porém,  no exemplo apresentado no livro didáctico, supôs-se   uma  versão 

abreviada  deste  modelo de subordinadas  com cláusulas  adverbiais não-finitas.  

  

 

3.1.11  Because there is so little water, deserts appear  to be dead 

landscapes,  but they harbor  animals and plants 

 

Uma palavra ou uma sequência de palavras, quando associadas semanticamente, 

envolve escolhas, que, por sua vez, envolve contrastes gramaticais.  Segundo Hoey 

(2005), uma palavra pode escolher  (ou evitar) certos ambientes gramaticais que não 

dizem respeito à organização semântica.  

Segundo a premissa da formação da linguagem em termos de padronização, a 

preocupação ao observar a colocação  abordada é verificar  se as palavras em questão 

associam-se regularmente com este sentido específico e em quais estruturas ela aparece,  

avaliando, ainda, se há uma correlação entre o uso e o sentido com as estruturas das quais 

esses vocábulos participam.  

 

Sentença utilizada no corpus dos aprendentes: 

Because there is so little water, deserts appear to be dead landscapes, but they 

harbor animals and plants. 

 

3.1.11.1  Quadros de concordâncias com Because there is 
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Figura 11.1.a  Concordâncias  com because there is 

 
Fonte: American National Corpus/ NYT 5/200207/ 255 files, 42480 lines, 238414 words, 21529 word vocabulary. 

 

 

Figura 11.1.b Concordâncias com Because there is 

 
Fonte: American National Corpus/ NYT 7/200207/ 126 files, 20722 lines, 116672 words,13952 word vocabulary. 

 

 

Figura  11.1.c  Concordâncias com  Because there is 

 
Fonte: American National Corpus/ NYT 9/200207/ 251 files, 41215 lines, 227726 words, 22973 word vocabulary. 

 

 

Figura  11.1.d  Concordâncias com  Because there is 

 
Fonte: American National Corpus/ NYT11/ 200107/ 273 files, 41215 ines, 227726 words, 22973 word vocabulary. 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

Figura  11.1.e  Concordâncias com  Because there is 

 
Fonte: American National Corpus/ NYT 15/200207/ 273 files, 43976 lines, 243033 words,21156 word vocabulary. 

 

 

Figura  11.1.f  Concordâncias com  Because there is 

 
Fonte: American National corpus/ NYT 17/200207/ 332 files,51064 lines, 279227 words, 23126 word vocabulary.  

 

 

Figura  11.1.g  Concordâncias com  Because there is 

 

Fonte:  American National Corpus/ NYT 21/ 200107/ 146 files, 25007 lines, 134966 words, 14491 word vocabulary. 

 

 

 

Figura  11.1.h   Concordâncias com  Because there is 

 

Fonte: American National Corpus/ NYT 23/200107/ 363 files, 55726 lines, 301475 words, 23796 word vocabulary. 
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Figura  11.1.i Concordâncias com  Because there is 

 
Fonte: American National Corpus/NYT 25/200107/ 327 files, 49136 lines, 267397 words, 23127 word vocabulary. 

 

 

Figura  11.1.j  Concordâncias com  Because there is 

 
Fonte: American National Corpus/ NYT 29/200207/ 152 files, 25671 lines, 143633 words, 14847 word vocabulary. 

 

 

Figura  11.1.k  Concordâncias com  Because there is 

 

Fonte: American National Corpus/ NYT 31/200207/255 files, 39864lines,  225469 words, 20481 word vocabulary. 

 

 

 Podemos dizer que algumas palavras preparam o ouvinte/leitor para o conteúdo 

semântico que está por vir, criando uma previsão da conotação semântica negativa, 

positiva  ou neutra. Hoey (2005) dá o nome a esse fenómeno de associação  semântica, 

quando  uma palavra associa-se a um grupo específico de significados.  

 As  conjunções “as, because, since  e for”, segundo a descrição de Swan (2005), 

podem ser usadas para referir-se à razão de algo, porém, elas não podem ser usadas da 

mesma maneira.  

 A conjunção a qual prende nossa atenção, “because”,  é usada para pôr mais 

ênfase na razão ou no motivo pelo qual se desenrolou os fatos; com maior frequência é 

usada para introduzir uma nova informação que não é conhecida pelo leitor/ouvinte.  

 

 Because I was ill for six months, I lost my job. 

 



124 
 

 Quando a parte mais importante da sentença é o  motivo, a frase com o because 

vai para o  final da estrutura:  

 Why am I leaving? I’m leaving because I’m  fed up! 

 Quanto à posição que ocupa na sentença, o because é mais utilizado no início da 

sentença, antes do sujeito e o verbo.  

 Já as sentenças de período composto  as quais pertence a  conjunção because, esta  

pode estar ou antes ou depois do período principal.  

 I finished early because I  worked  fast.  

 Because I worked fast, I   finished early.  

 Por estarmos tratando de associação semântica, devemos verificar o uso do 

vocábulo there is.    

 There is é usado em sentenças que têm a intenção de dizer que algo existe, ou não 

existe,  there is not; geralmente usamo-lo como um tipo de sujeito preparatório, para pôr o 

sujeito real após o verbo.   

 There’s a hole in my tights.  

 There’s  ice on the lake.  

 Após o entendimento quanto ao uso dos dois vocábulos em questão,  vamos às 

colocações no American National Corpus, as quais enquadram-se principalmente no 

período composto, com o because depois do período principal. 

 Linha   3969 “his agenda/(in part, He says, because there is now a greater”; 

 Linha  4398  “a long time, / it’s probably because there is something wrong”; 

 Linha 10295 “have some hope, you/ know, because there is very little”; 

 Linha 1016 “That study is continuing because there/is no evidence so”; 

 Linha 16290 “That study is continuing because there is no/evidence so”; 

 Linha 8179 “,they can/be overlooked because there is so much here that;” 

 Linha 475 “and others / said no one knows because there is too little experience”; 

  Linha 3860 “Some Young people join because there is no work here”; 

 Linha 11934 “go on as planned/ until 2005  because there is no evidence that”; 

 Linha 19045 “all of the sentence, largely because there is no parole in the”; 

 Linha 601 “juvenile  detention facilities because/ there is no money to pay”;  

 Linha 620 “need to be locked up, but/ because there is no other/ place”; 

 Linha 10531 “high as the purchase price because there is too little competition”; 
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 Linha 16239 “/looking back at it dubiously because there is nothing to see”; 

Linha 18653 “perhaps. But rest easy, because there is an easy/focus”; 

Linha 3073 “football players’ deaths, and because there is evidence/ linking”; 

 Linha 6929 “songs about murder and drugs/because there is no argument there”; 

Linha 528 “       /       “we are certainly upset, because there is no excuse for”; 

Linha 4342 “         not be discussed at all, because there is only one thing”; 

 Linha 7376 “of the American blood supply/ because there is no food and Drugy”; 

Linha 9765 “be, trey/should persevere because there is still a chance” 

Linha 7341 “here, you have to/ get along, because there isn’t much else”; 

Linha 17527 “plead guilty to those changes/ because there is a basis of truth”; 

Linha 19314 “that you should take the 777/because there is a better chance”; 

Linha 8559 “and some of that is because there/isn’t a new stadium”; 

Linha 7148 “to write anything by hand because there is no spelling – or”. 

 

Ao compararmos se a sentença utilizada no nosso corpus de estudo é típica, ou 

seja, é utilizada da mesma forma por  falantes da língua  inglesa,  verificamos que em 

nenhuma  das concordâncias  exemplificadas no American National Corpus ocorre 

estrutura idêntica ou mesmo similar, sustentadas dentro de  critérios. 

O critério adoptado,  a colocação textual,  que é a ocorrência de duas ou mais 

palavras distantes num pequeno espaço de texto uma das outras, não dispõe de colocação 

semelhante à forma “because there is so little water”. 

O sintagma preponderante no corpus linguístico é a da estrutura because + sujeito 

+ verbo; porém, sempre em período composto, com uma sentença antecessora antes da 

colocação do because.  

A maneira trazida pelo corpus em estudo, “because there is”,  sem o uso de 

sentença coordenada  e/ coordenante,   ou de sentença subordinada e/ou subordinante, não 

encontra sintagma semelhante na linguagem  natural, o que leva nos a concluir que trata-

se  de fabricação de linguagem para a situação de ensino. 

Nas  sentenças  analisadas do Americam National Corpus, há  diversos usos da  

expressão because there is, porém,   segue o paradigma  de  termo subordinador, ou seja,  

usado para  orações  adverbiais.  Nessas  sentenças, muitas  categorias semânticas 
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possuem múltiplos subordinadores, razão esta por ser introduzida com  because, por 

exemplo.  

  

 

3.1.12  If you decide that you would like to work in a hotel, there are 

many jobs that you can do without going to a special school 

 

As sentenças não são colectâneas aleatórias de palavras; elas são amarradas e 

organizadas  de acordo com certas regras, as quais podemos chamar de convenções 

linguísticas, que constituem o domínio semântico da língua.  

Os verbos não fogem a esta estruturação;  embora muitos verbos  tenham mais de 

um significado, podemos ainda assim classificá-los em sete domínios semânticos. Biber 

(2006) traz a classificação em verbos de actividade, verbos de  comunicação, verbos 

mentais, verbos causativos, verbos de ocorrência simples, verbos de existência ou  

relacionamentos e verbos aspectuais. Essa classificação é baseada no significado central 

do verbo.  

De forma sucinta, Aarts (1997)  define os verbos como palavras de acção e logo 

depois traz uma definição mais precisa,  abrangendo as flexões no final das palavras. pois  

cada flexão codifica certa propriedade gramatical,  a qual designa o tempo a que se  refere 

o verbo, isto é,  a flexão de cada verbo codifica a noção semântica do tempo.  

Em  acordo com a  organização das palavras e o domínio semântico que estas 

constituem na linguagem, observamos a sentença do corpus de estudo do aprendente.  

 

Sentença colectada no corpus dos aprendentes: 

If you decide that you would like to work in a hotel, there are many jobs that you 

can do without going to a special school. 

 

3.1.12.1  Quadros de Concordâncias com  If  you decide you would 

like to work 

 

 



127 
 

Figura  12.1.a  Concordância com if you would like 

 

Fonte: American National Corpus/ Data 1/ Leisure/ Blog/ Angel 5-1/ 143 files  513726 lines, 2978097 words, >3200 
word vocabulary. 
 
 
 
 
 
 

Figura  12.1.b  Concordância com if you decide 

 
 
Fonte: American National Corpus/ Data 1/ Leisure/ Blog/ Angel 5-1/ 143 files,  513726 lines, 2978097 words, >32000 
word vocabulary. 
 

 

 

Figura 12.1.c  Concordâncias com you would like 

 

Fonte: American National Corpus/ Data 1/ Leisure/ Blog/ Angel 5-1/143 files,513726 lines, 513726 lines, 2978097 
words, >32000 vocbulary. 
 

 

 

 

Figura 12.1.d  Concordâncias com like to work 

 

Fonte: American National Corpus/ Data 1/ Leisure/ Blog/ Angel 5-1/ 143 files, 513726 lines, 2978097 words, >32000 
word vocabulary. 
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Segundo a classificação semântica, os verbos decide e like são verbos mentais,  

denotam a grande gama de actividades e de estados experienciados pelos seres humanos,  

e não envolvem acção física. Possuem significado cognitivo tanto o verbo think  com  

significado emocional, expressando atitudes, ou significado de desejo, como o verbo like. 

Muitos dos verbos ditos mentais  descrevem actividades cognitivas que são dinâmicas em 

relação ao significado, como, por exemplo, o verbo  desire.  

 Já o verbo work é considerado um verbo de actividade, faz parte da 

disponibilidade de verbos que denotam acção ou evento e  poderia ser associado com 

escolhas, das quais o sujeito é um agente.  

 Dentro da visão funcional de linguagem, saber o significado de um vocábulo para 

aplicá-lo não é suficiente; para a construção dos princípios comunicativos, faz-se 

necessário o envolvimento com regras de colocação pré-estabelecidas pela própria 

estruturação da língua.  

 Os verbos expostos são estruturados na sentença iniciando com a partícula if, 

usada nas sentenças em que geralmente falamos sobre eventos e situações incertas, coisas 

que podem acontecer ou não e que podem ser verdadeiras ou não.  Usualmente, uma 

sentença com a partícula if  refere-se a uma condição, ou algo que deve acontecer se 

houver uma primeira consideração favorável para isso.  Por causa desses usos, essas 

sentenças são chamadas de sentenças condicionais, da mesma maneira que são assim 

denominadas as sentenças que ocorre o uso do would, could e do should.  

 Assim  como outras estruturas pertinentes à morfossintaxe da língua inglesa, há as 

convenções pré-estabelecidas para o bom funcionamento da linguagem.  

 Swan (2005, p. 233)    traz três formas básicas referentes à estruturação destas 

sentenças:,  a primeira condicional,  a  segunda condicional e a terceira condicional.  

                  ‘ first conditional’   

 If + present                      will + infinitive 

    If we play tennis                   I’ll win.     

 

                ‘second conditional’  

 If + past         would + infinitive 

 If we played tennis             I would win.  
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                            ‘third conditional’ 

 If + past perfect                would have  +  past participle 

 If we had played tennis       I would have won.  

 

 Essas são estruturas úteis, porém, não são as únicas possibilidades de  estruturar as 

sentenças que designam condição.  

 Para falarmos de uma situação irreal no futuro, usamos o if com o past tense e o 

would. Devemos usar essa estrutura quando estamos falando de situações  irreais, ou de 

coisas que provavelmente não acontecerão, ou situações que são inverdades ou 

imaginárias. Nesses casos, usamos o  would para distanciar a  linguagem da realidade.  

 If  I knew  her name, I would tell you.  

 

 Nas condicionais com o if,  normalmente usamos o presente para falarmos de 

situações futuras.  

 If   we have  fine weather  tomorrow, I’m going to paint  the windows.  

 

 Há  também a possibilidade de usarmos o if com o will   para falarmos de  

situações  futuras.  

 If  Ann won’t be here, we’d better cancel the meeting.  

 Esse caso pode ocorrer ao tratar-se  de possíveis acções futuras, para dizer que se 

você fizer tal coisa, terá tal resultado.  

  

 

 No ANC, figura 12.1.a,  linha 151265,   temos uma amostra de uso do if  com a  

adição de uma negativo extra depois do  would, o que denota dúvida e incerteza. 

 Linha 151265 “I was wondering if  you  wouldn’t  like Christine”. 

 Facto idêntico ocorre na figura 12.1.c, linha 71669. 

 Linha 71669 “You wouldn’t  like it if  I insisted”.  

 

 Na figura 12.1.b, linha 220020,  um exemplo de estrutura  com o uso do presente 

para indicar  uma previsão de futuro.  

 However, if you decide to go, let me know.  
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 Na  figura 12.1.c,  linha 177450, temos uma estrutura com o a associação do 

would com a sentença no presente para dar a noção de uma sentença muito polida.  

 If any of you would like to see a Picture. 

 

 A figura 12.1.d,  linha 134158, dá-nos a perspectiva do uso do would com o 

presente para dar a ideia de um acontecimento remoto ou improvável. 

 I keep telling them I’d like to work a round off back handspring. 

  

 No  modelo utilizado no corpus linguístico dos aprendentes,  temos a associação 

de dois verbos mentais, decide e like,  os quais por si já denotam actividade mental e 

desejo, respectivamente,  junto com o verbo work , que denota acção e pode ser associado 

com escolhas.  

 As flexões de ambos os verbos designam o tempo presente, que na sentença 

proporciona ao ouvinte/leitor a noção de sentido de algo real, ou, ainda, em outros casos,  

tornar-se possível num tempo breve no futuro.  

 Entretanto, na língua  inglesa as palavras podem ter  fortes associações  com  

estruturas  gramaticais diferentes e esses  modelos são denominados associações  léxico-

gramaticais. Biber  (2006, p. 989)  chama a  esses modelos lexical  bundles8, com  o 

significado de  expressões  recorrentes,  sem  levar em  consideração suas idiomaticidades 

e  sem   levar em consideração suas  estruturas,  que podem  ser  variáveis.  Esses  

modelos podem  ser observados  tanto na  conversação  quanto na linguagem  académica  

e há  associações  de três, quatro,  cinco ou mais palavras que constituem o lexical   

bundles.  Dentro desse  quadro está o adverbial  clause  fragments, apesar  de poucos 

modelos  se iniciarem  com adverbial clause, os  quais geralmente  possuem   a  noção de 

possibilidade dentro da significação.  Nesse grupo estão os lexical bundles, começados 

com if clause:  

 If-clauses: if you want to,  if  you  don’t want,  if  you’ve got a, if  you can  get, if 

can  get.  

 Devemos,  ainda,  trabalhar  dentro  da sistemática de que o  trabalho  voltado para 

a compreensão de  aspectos da linguagem  que  constantemente ignoramos:  a finalidade 

                                                 
8 Número de palavras que tem  sido reunidas juntas. 
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da gramática não é somente o estudo de  abstracto de classes  e estruturas,  mas   também  

o estudo de palavras em particular e  suas  funções  dentro  das subdivisões de classes.  

 A   expressão  seleccionada  a partir  do livro didáctico em  estudo não possui 

paradigma correspondente  dentro  da gramática  normativa,  entretanto,  há  o   já  

denominado   mixed  conditional,  o  qual tem  sua  função  estabelecida  para expressar 

uma preferência,  na qual se  inclui o would  com  verbos de desejo  na  sentença  

principal. Contudo,   esse  modelo é  bastante comum  nas  conversações do dia a dia e  

em  escritas  casuais,  como, por exemplo, em  revistas ou   em  internet.   O  exemplo 

retirado do  livro didáctico  trata-se de um  texto  informativo  formal,   o  que  nos  

remete a   reafirmar  que tão importante  para o aprendente  de língua  inglesa aprender as 

construções   correctas da linguagem  é  saber usá-las em  locais apropriados, factor que 

classifica  a linguagem  como natural e espontânea,  conclusão  a qual  atrelamos  tal  

construção  apresentada como  falha  na escolha  do local de uso.  

 

   

 

 

3.1.13  One afternoon a man arrived home from work to find total 

chaos in his house. His three children were outside, still in their pajamas 

 

 

  Segundo o ponto de vista estrutural, os verbos em inglês  são flexionados em 

apenas dois tempos: o presente e o passado.  Segundo Biber (2006), apesar desta 

distinção,  alguns verbos podem não apresentar as marcas do tempo, como, por exemplo, 

os imperativos e os continuos.  Nos  casos nos quais  não há marcas do tempo verbal nos 

sufixos dos verbos, os  verbos  ditos modais cumprem o papel de  delimitar o tempo ao 

qual se refere.   O presente não é marcado morfologicamente,  excepto nas flexões   com 

os sufixo (s) para as terceiras pessoas  e o passado possui  marcas  morfológicas 

determinadas pela regularidade ou não regularidade do verbo. 

 Entretanto,  o que nos dá a noção de escolha correcta do tempo verbal é a situação 

em que  se encontra o fato ao qual queremos descrever, ou seja, presente o passado,  

conforme analisaremos a sentença  destacada.  
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 Sentença  retirada do livro didáctico em estudo: 

 

One afternoon a man arrived home from work to find total chaos in his house. His 

three children  were outside, still in their pajamas. 

 

 

3.1.13.1  Quadro de concordâncias com o verbo  arrived 

 

 

Figura 13.1.a   Concordâncias com arrived 

 
Fonte: ANC/ Data 1/ Written/ Verbatin/ 32files, 89803 lines, 577292 words, > 32000 word vocabulary. 

 

 

 Conforme pode ser observado nas linhas abaixo,  o sentido na sentença  de tempo 

passado é completado não apenas por um dos verbos que compõem  a  sentença na  forma 

passada, mas todos eles  reafirmam  a noção de  que o facto já se sucedeu.  

 

 Linha 11299 “into/dangerous slang. Newly arrived, I taxied to my office”; 

 Linha 19117 “young englishmen who had just arrived on the scene/and did not”; 
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 Linha 26316 “Jones described: [T] he fleet arrived. / It consisted of two 5”; 

 Linha 35391 “by jet lag, as/I had usually arrived only that morning or the”; 

 Linha 35743 “New Zealand expressions that/arrived in Britain, and they were”; 

 Linha 40560 “the cool autumn weather/had arrived they were going to buy”;  

 Linha 55954 “actually worked. But when we arrived/at our destination and”. 

 

 

 Nas sentenças em que ocorre o passado simples no discurso indirecto,  a forma 

mais usual é a transferência do verbo no presente para o verbo no passado;  também é  

feita a adaptação de todos  os verbos para  concordar com o relato,   conforme o exemplo 

a seguir (Biber, 2006, p.455): 

 

 1 A girl at work said she worked at Woolworths. 

 2 Then the next day he said he no longer loved me.  

 

 Há o uso do tempo verbal presente cumprindo a função de tempo passado nas 

ocasiões nas quais esse tempo verbal é denominado presente histórico, isto é, ele é 

utilizado na forma verbal presente,  contudo,  relata factos acontecidos no passado e, 

nessas formas, tem a função de deixar  a descrição da acção mais viva ou mais real,  pois  

é utilizado especialmente em  narrativas coloquiais,  mas nestes casos,  as  sentenças  

inteiras permanecem no presente, conforme ilustração a seguir: 

 

 All right. There’s a fortune teller and the man goes to the fortune teller and the 

fortune teller goes <...> he goes  I can’t tell you. This is, this is,  this is awful.  

 

 Essas observações nos permitem dizer que apenas um verbo no tempo verbal 

presente em meio a outros no tempo verbal passado no discurso indirecto não justifica-se,  

acabando por tornar-se facto não usual na linguagem natural.  
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3.2  Discussão dos Resultados 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 A necessidade da efectivação da aprendizagem da língua inglesa, com ênfase para 

os fins comunicativos é uma constante para qualquer  indivíduo que tenha objectivos de  

manter relações cosmopolitas. Desse modo,  a busca pela fluência e por melhores 

resultados gera  constantes reavaliações dos programas do idioma  e também há a 

preocupação com a naturalidade  da linguagem  que se está aprendendo.   

 Essa  pesquisa, dentro do campo de  ensino/aprendizagem, apoiou-se no intuito de 

avaliar sistematicamente a relevância e a originalidade  dos programas curriculares  da  

língua inglesa como língua estrangeira  nas  escolas brasileiras   de 2ª ciclo  básico.  

 De início, destacamos o facto de que   a maioria dos estudantes   concluintes do  

nível médio de  educação formal  não desenvolvem  as habilidades comunicativas 

pertinentes à  língua  inglesa, ou  seja, ler, escrever, falar, ouvir. Dentre os motivos que 

constituem esse quadro, estão as  situações  comunicativas  falhas, em geral,  os  

estudantes  egressos   do nível  médio não  são capazes, por exemplo,   de  ver um filme  

na  língua alvo  sem  a necessidade  de ler as legendas em suas   línguas maternas, quando 

participam  de chats pela  internet, é constante a troca de significados,  causando 

confusões  e algumas vezes,  constrangimento, não possuem competência linguística para 

a compreensão de músicas,  não têm   habilidades para leituras de jogos e afins,  ou ainda 

realizar a leitura de géneros textuais em livros ou   revistas, mesmo    em  nível  básico. 

Nas  conversas face a face com   falantes nativos  da  língua alvo, a  necessidade de maior  

conhecimento fica  ainda mais  evidente,  transparece na escassez  de vocabulário,  falta  

de domínio  e conhecimento da estrutura da língua, fatores os quais caracterizamos como 

falhas na performance linguística na  linguagem.   

 Dentre  os  problemas  existentes que  justifiquem   essa não eficácia no uso da 

língua  inglesa,  podem   ser  relacionados  inúmeros itens, como a  falta de preparo dos 

professores, o que consequentemente leva  à  falta de interesse do aprendente pela língua ,   
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a pouca quantidade   de aulas  semanais ou   a  desmotivação  para a aprendizagem.  

Dentro de tantos  temas a serem dissertados, o foco principal desse trabalho  

fundamentou-se na análise  quanto à naturalidade  do corpus linguístico o  qual os 

aprendentes  têm como paradigma, ou  seja, observar se o  corpus linguístico utilizado no  

contexto de ensino/aprendizagem dá ao  aprendente   suporte  para  que a  competência  

comunicativa  seja  alcançada. 

 Através  da linguística de corpus, o trabalho pôde ser realizado de  forma  eficaz e 

podemos dizer que  com relativa economia de tempo. Realizamos as comparações do   

material didáctico utilizado para o ensino/aprendizagem   com  o  American  National 

Corpus,  banco de  dados do inglês  americano,  através  da  ferramenta  essencial do 

Simple Concordance Program 4.0.9, sustentada pelo ponto de vista da gramática na 

perspectiva  funcional,  através da observação de fraseologia,  das  colocações, e do 

contexto semântico, ou seja, verificação das  ocasião de uso a  língua  ensinada  nas  

escolas em relação à semelhança   da língua  natural,  possibilitando  olhar  de maneira 

aguçada     a  língua  ensinada /aprendida no que se  refere-se ao denominado     usual   ou 

típico.  

 O  primeiro  questionamento abordado nessa pesquisa refere-se  à margem de  

dúvida  quanto aos curricula  que servem como base de ensino/aprendizagem  de língua 

estrangeira (inglês) . Por meio da  observação dos resultados  relatados  nas sentenças  

colectadas  do  material didáctico,  foram verificadas   construções  que não se aplicam  

na linguagem   natural,  como  exemplo,    “Do you have  the  afternoons free?”, a qual 

não ocorre modelo semelhante no American National corpus, há usos do vocábulo free 

como adjectivo, como posição predicativa ou como advérbio, mas não há uso típico com  

o vocábulo afternoon.  Outro exemplo de não fluidez linguística ocorre na sentença   

“Others classify them according to food types”, a qual a expressão “food types”  é uma 

criação própria de autoria do material didáctico.   De acordo com  as comparações  

realizadas,  na  sentença    “My  sister hurries to school every morning”,   há uma  

conjugação verbal  não  característica  na  linguagem  natural,  uma  vez que o verbo 

“hurry” não pode fazer  a flexão em acordo com o sujeito.  

 Assim  como esses  ora apresentados, há,  nas  análises realizadas, outros  

exemplos que podem  ilustrar o facto de que,   a  linguagem apresentada  aos aprendentes  

como corpus linguístico do inglês americano,  distancia-se da linguagem natural.  
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 Na  segunda questão  levantada nesse estudo,   tivemos  a premissa de que o inglês  

ensinado nas  escolas de 2º ciclo estaria  voltado apenas para o ensino da gramática  

fabricada,  o que  não reflectiria a  linguagem  real.  

   Por meio  da  análise da sentença , “Hip hop is  going  global due  to the 

internet”, foi possível observar que ocorre a dita “fabricação” de  linguagem,     de acordo  

com   as  comparações com ANC,  a construção verbal com a intenção de forma futura 

com “is going global”  não foi  constatada   na  linguagem  natural, há o uso do presente 

progressivo para falar que ações futuras que já tem efeito no presente, contudo, ocorrem 

com  verbos dinâmicos,  com verbos de sentido estático o uso é incomum.  

 A  terceira questão   discutida  foi   quanto ao léxico dos manuais didácticos, em 

termos de   dar  suporte suficiente  à  aquisição  de vocabulário corrente  ou    deixar   a 

desejar quanto à  diacronia  e  a fluência.  

 Devemos  considerar  que a aprendizagem de um  dado  idioma  estudado como 

língua estrangeira não se dá  num espaço curto de tempo,  entretanto,  procuramos  

verificar nesse  trabalho  o campo semântico do vocabulário, pois  há  que  se  aprender  a 

palavra no contexto,   temos o entendimento de que  isso não pode ser feito como  palavra 

por palavra, pois  cada um dos  vocábulos  tem  seu valor  intrínseco  no contexto, o 

significado de modo isolado não alcança  a expressão fiel do pensamento por meio da 

linguagem.  Elegemos  a máxima de que aprender uma língua é  aprender a   dar 

significado às  coisas  e isso  só poderia  ser  feito de forma completamente  

contextualizada. Na sentença  “Rainforest are the oldest expressions of life on our 

planet”, podemos   avaliar   e  comparar  as  substituições de sentido que   ocorrem  na  

aprendizagem  de língua estrangeira,  pois    dentro  do ANC não  foi  verificado o uso da  

expressão “expressions of” com o  mesmo valor semântico aplicado na  construção  da 

sentença, ou seja,  de  “expression of live” como sinónimo  de manifestar as formas de 

vida , como exemplo das florestas. Há o uso no ANC com o sentido de manifestar 

sentimentos ou manifestar culturas, diferente do uso  no material didáctico.        

 A quarta  hipótese sugerida é o  facto   das  expressões idiomáticas  não  

reflectirem o campo semântico   correspondente no contexto cultural,  visto que a  língua 

está  em constante evolução   e  consequentemente, em  mutação,  pois  os  falantes  

nativos  de  determinada língua  estão sempre  a criar   vocabulário  para que  possam  

adequar  a própria língua  às  novas  inovações  tecnológicas, invenções  científicas, 
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cenários novos, e assim por diante, para haver a possibilidade de   participar  de factos  

sociais  inusitados, ou seja,  novas situações  que surgem no decorrer do tempo.  

 Devido à  essas  evoluções,  a  questão levantada foi quanto aos  materiais  

didácticos, se esses   acompanham o processo evolutivo da língua, ou  se  as expressões 

idiomáticas  conseguem  retratar  fielmente os  fatos sociais e situações  em   contexto.  

Na  sentença  “On the track, Senna showed extreme determination, precision  and  

discipline,  off the  track, Senna  was  a deeply  religious  and compassionate man”,   

quando comparada ao   ANC, foi possível   verificar  que há   expressões relatadas  nos 

manuais  didácticos  como espelho da  linguagem  natural, ou seja,  como verdadeiras,  

que no  entanto,  têm  sentido equivocado ou trocado,  o que pode  causar  o efeito 

polissêmico  e  ambíguo. A dualidade de sentido deve-se à possibilidade de uma mesma 

sentença poder ser compreendida de diversas maneiras, dependendo do contexto. No 

mundo linguístico os  opostos on versus off estariam perfeitos, porém no mundo real 

tornaram-se confusos,  por dar à expressão a noção  de que o  sujeito está em má conduta, 

quando a intenção era dizer que ele estava fora das pistas.  

 Na  última hipótese formulada,  foi  feito o questionamento quanto aos  manuais  

de ensino atenderem    às necessidades comunicativas  dos aprendentes. As   palavras  

possuem  a tendência  probabilística comportamental,  as  mais comuns  carregam os 

principais modelos  de linguagem.   Na  verificação  das construções  frasais presentes  no  

material didáctico  em questão,  foram  verificados  diversos usos  incomuns,  e, 

sobretudo,  construções  ainda  menos  esclarecidas do que aquelas  utilizadas na  

linguagem  natural, conforme  podemos  analisar  na  sentença  “born in São Paulo, 

Senna  got  his  first kart at the age of four”. O verbo “be born” é classificado como um 

dos que mais comunmente ocorre na voz passiva,  quando relativo ao nascimento de um 

ser; o vocábulo “Born” funciona como particípio passado do verbo “to bear” , com o 

sentido de nascido ou criado;  há ainda com a função de adjectivo, em palavras 

compostas, como “first-born”. A forma utilizada no livro didáctico, o “be Born” como  

predicativo não subordinado não foi  verificada, ou seja,  não ocorre esse paradigma de 

sentença, e desse modo, não reflecte  o objectivo da língua de ser  funcional.   

 A conceituação básica do ensino/aprendizagem de línguas  dentro da abordagem 

de língua para o uso, para comunicar, não pode ser posta de lado,  o aprendente deve 

desenvolver   as potencialidades para  ter boa performance nos  quesitos de compreender, 
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falar, ler, escrever, e  dentro dessa mesma  abordagem,   elevar ao expoente máximo  a  

avaliação daquilo que se deve aprender. Estabelecer critérios  daquilo que é  ensinado, 

cumpre a tarefa de   primeiramente  de visualizar  se  a linguagem  ensinada  é  real   e  se 

atende   à  função social principal  de servir para o uso de comunicação entre  seres  

humanos.  

  A construção de sentidos e  de significância assenta na importância  de mergulhar 

no idioma,  por meio do aprendizado das normas  da vida diária  e,  sobretudo, com  

destaque  para a  relevância e para o conhecimento linguístico  necessário para o efeito de 

compreensão do mundo que o cerca.  

 O objectivo  de ensino/aprendizagem   deve  visar  à eficácia, porém o ensino da 

língua  fabricada para situações formais de ensino,  ou seja,  a  língua enclausurada  nas  

quatro paredes  da sala  de aula, tem deixado muito a desejar. A linguagem   fabricada,  

mesmo  não intencionalmente,   guarda em  si a  essência  da linguagem  criadora de  

deficiências;  são  como experiências  realizadas  in   vitro, e  não  são  capazes de  serem   

reproduzidas  na   vida.   Na  perspectiva   funcional de  linguagem, o  ambiente, o  

conceitual  e  ação não podem  corrigir  as  deficiências  criadas  de forma voluntária.  

 Nesse âmbito, a linguística de corpus pode  contribuir para a construção de 

programas de ensino/aprendizagem, pelo factor de como relevância  a forma de ver  a  

língua  como algo que não está pronto e acabado,  ao contrário, vê como um recurso que 

está sempre em construção,  e, conforme postulado por Halliday (1985), é principalmente 

voltada para estabelecer significado.  

 Na abordagem funcional de linguagem o princípio da observação de dados  não 

serve somente  para a confirmação de  hipóteses postuladas anteriormente, mas como 

fornecedora de  material concreto através do uso  efectivo da língua em situações reais,  

por meio dos quais  constroem-se as teorias. Além disso, essa perspectiva  trabalha com  a 

linguagem dos  falantes em geral,  o que difere muito das  gramáticas tradicionais, as 

quais   utilizam recursos linguísticos dos meios de arte literária, ou seja, linguagem 

pensada,  que em si perdem o sentido práctico.    

 Aliada à  ferramenta denominada tecnologia  de comunicação, a linguística  de 

corpus   abre  possibilidade de visualização geral dos paradoxos  da linguagem,  a  

observação de modelos e  gêneros  que  antes passavam  despercebidos,  já podem  ser  

realizados a  contento.  A linguagem   que   não  tinha  sido possível de  decifrar  em 
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unidades empíricas, através das  ferramentas    das  análises  das concordâncias e  de 

fraseologias pode ser  analisada.  
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Considerações Finais 

____________________________________________________________ 

 

 

  

 

 Nas páginas dessa pesquisa ocupei-me da tarefa de  construir uma amostra clara 

daquilo que é ensinado/aprendido nos programas de formação de línguas das escolas  de 

ensino básico. Infelizmente, muita discrepância entre o inglês  ensinado e o inglês natural 

foi encontrada, suscitando a reflexão sobre o papel do profissional da educação na função 

social de  auxiliar nos caminhos de construção do conhecimento frente a escolhas que tem 

de fazer quanto ao que ensinar.   

 Dizer que  as  falhas presentes nos materiais didácticos constituem todo o 

problema de  não fluência na língua alvo, por si, já constitui um equívoco, na perspectiva 

ecológica de concepção de aprendizagem, devemos avaliar todas as partes que são células 

do todo e constituem  esse universo do aprender.  Desse modo,  devo ressaltar que  o 

corpus linguístico não é o único princípio de ensino com o qual nós professores devemos 

nos preocupar.  

 Ao mesmo tempo, devo dizer que devemos partir dos meios nos quais já temos em 

mãos, a busca por melhores fundamentações  do ensino de linguagem deve partir 

principalmente daqueles que lidam com os corpus linguísticos diariamente, e nesse campo 

de construção estão os professores.  Então, não há porque esperar que a reformulação seja 

feita por especialistas de escrivaninha, dentro das amplas possibilidades, através do 

recurso da linguística de corpus, de construir nossos  próprios  curricula.  

 Os professores podem construir o próprio material didáctico através dos recursos 

da linguística de corpus, disponíveis  de várias formas  em sítios especializados,  em 

forma de assinatura de programas  ou em recursos de consulta on line.. Há ainda, a 

enorme disponibilidade de textos autênticos, escritos ou falados, em forma de música,  de 

filmes onde se aproveitam também os diálogos e o contexto cultural, de  jogos interativos, 

jornais, revistas, salas de bate-papo,  enfim,   um número bastante relevante de recursos e  
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materiais que podem ser  utilizados para as aulas. O  professor não deve  assumir um 

papel passivo e  continuar a manter-se acorrentado a um material didáctico imperfeito e 

reprodutor de imperfeições, principalmente porque  não é uma forma de expecienciar a 

língua.  

 Outra forma de não absorver as falhas de distanciamento entre a linguagem natural 

e a linguagem  artifícial criada  por materiais não autênticos é o estímulo,  através de 

projetos pedagógicos direcionados,  desenvolvidos com acompanhamento pelos  

professores nos quais os aprendentes são estimulados a buscar contextos de comunicação 

autênticos,  em sítios   e programas disponíveis com recursos da linguística de corpus, 

onde os próprios alunos podem verificar  a linguagem que esta sendo aprendida. De  

acordo com Batista (1997, p.3) aquilo que se ensina não são as próprias  coisas (a língua 

ou a história mesma), mas antes, um conjunto de conhecimentos sobre  as coisas ou um 

modo, dentre outros  possíveis de se relacionar com elas.  
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