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ABSTRA CT: Corpus Linguistics gives the teacher of a  foreign language the 
opportunity to search  and extract data  from language in use, taking advantage of on-
line corpora. We present an experiment making use of this new approach, as well as the 
basic concepts in th e area . 
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0. Considerações  iniciais 
 
 Com o su rgi mento da Lingüística de Corpus , o ensino de língua estrang eira 
passou a trabalhar com dados aut ênticos, isto é, a pesquisar e extrair dados da língua em 
uso. Co mo sabemos, h á questionamentos qu anto à autenticidade e representatividade 
dos materiais didáticos presentes no mercado e amplamente utilizados em sala de aula. 
Essa nova abordag em vem justamente o ferecer ao professor de línguas , que hoje lida 
com alunos constantemente expostos à língua em uso atrav és de fil mes, música, etc., a 
oportunidade de elaborar e d esenvolver um trabalho qu e p ri ma pel a autenticidade e 
naturalidade do material utilizado. Co m a disponibilização dos corpora on-line, o 
pro fessor assu me o papel de facilitador no processo de aprendizag em, fo rnecendo ao 
aluno subsídios para que ele "descubra" e faça in ferên cias sobre a língua, diluindo 
vários dualis mos pres entes nos estudos lingüísticos, co mo é o caso das famosas 
dicotomias langu e/parole e comp etência/d esempenho . O presente t rabalho visa 
demonstrar a aplicabilidade dessa nova abordagem especi ficamente ao ensino de língua 
inglesa, experiência que pode estend er-s e ao ensino de qualquer outra língua, inclusive a 
materna, além de sua utilização em outras áreas de trab alho, co mo é o caso da tradução. 
Relat aremos a seguir dois momentos de nosso trabalho, enquanto monitora-bolsista, na 
Universidade de São Paulo: o pri meiro refere-se ao módulo Semântica II: Exp ressões 
Idio máticas e Conven cionais - Corpora, Conv encionalidade e o Ensino de Língua, 
ministrado du rante os meses d e outubro  e novembro de 2002 no  Cu rso de 
Especialização em Língua Ingles a; o segundo ainda está em andamento: o módulo v em 
sendo atualmente ministrado co mo "Cu rso de Difusão ". Apresentaremos tamb ém alguns 
conceitos básicos da Lingüística de Corpus, para que o leitor possa melhor co mp reender 
a fun cionalidade dess a abo rdag em no ensino de línguas. 
 

1. Alguns conceitos básicos 
 

1.1- A Lingüística de Corpus 
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 E mbasando-nos em L aviosa (2002: 6), podemos d efinir Lingüística de Corpus 
como  u m ramo da Lingüística Geral qu e envolv e a análise de corpora p assíveis de 
leitura automática (machine-read able corpora), formados por textos corridos, utilizando-
se vários programas que são ferramentas elaborad as especi ficamente para análise 
textual. A Lingüística de Corpus tem questionado vários aspectos até então 
intrinsecamente estudados na área da Lingüística, t ais co mo os conceitos de langu e/ 
parole apresentados por Saussure, a dicotomia co mpetênci a/desempenho estrutu rada por 
Cho msky , qu e considera a co mpetência/introspecção do falante/ lingüista co mo base 
para o  estabeleci mento de regras e d escri ções n a língua, além de outros du alis mos que 
não priorizam as evidências coletad as atrav és de pesquisa em corpus . Co m essa nova 
abordag em, a língua passa a ser vista não co mo um sistema d e normas e regras , mas 
como um fenô meno social, cujo uso é heterogên eo e pode ser empiri cament e estudado 
com corpora; o pesquisador pode "d escobri r" e in ferir as regras e padrões que a própria 
língua apresenta em u m ambiente autêntico e natural. Definir Lingüística de Corpus não 
é tarefa fácil: muitos lingüistas e pesquisadores questionam sua classi ficação entre 
teoria e metodologia. Alguns não a consideram co mo u ma área de pesquisa, mas apenas 
como uma bas e metodológica para estudos lingüísticos. Outros, no entanto, vão al ém 
desse "papel metodológico". H alliday (1993c: 24 apud Tognini-Bonelli 2001: 1), por 
exemplo, en fatiza qu e a Lingüística d e Corpus  reún e co mpilação  de dados e teo ria, 
conduzindo a uma mud ança qualitativa em nossa comp reensão do que vem a ser língua. 
Como  podemos ver, essa abord agem des abrocha como  u m novo modo de investigação 
lingüística, envolvendo tanto aspectos filosó ficos quanto teóricos, além d e contribuir  
para diversas áreas de estudo e pesquisa co mo a lexi cografi a, o ensino de línguas e a 
tradução . 
 

1.2. O qu e é corpus?  
 
 "Um corpus é 'uma coletân ea de textos tidos como rep res entativos de u ma dada 
língua, dialeto ou subgrupo de u ma língua, utilizados para an álise lingüística.' " 
(Francis, 1992 , in Sinclair, 1992: 2 apud Laviosa 2002: 6)1 A esse conceito devemos 
acrescent ar que tais textos não precisam ser necessariamente completos; o compilador 
pode optar por trabalhar co m amostras, ou seja, trechos que considere representativos 
para o propósito estab elecido para um dado corpus . O materi al coletado é sempre 
autêntico, ou seja, obtido de fontes da língua em uso (segundo critérios pré-
estabelecidos); é armazen ado em co mput ador a fi m de vi abilizar su a manipulação co m 
ferramentas (prog ramas) criadas especi ficamente para análise de dados. O uso de 
corpora apresenta várias vant agens para o pesquisado r, d entre as quais vale destacar: 
fácil acesso ao material compilado (CD-RO M ou on-line); manipulação de grande 
quantidade de dados, que podem s er observados e an alisados; repetição de pesquisas, 
con firmando intuições ou con clusões anteriores; estudos sobre freqüên cia; análise 
qualitativa e/ou quantitativa de dados; além de fornecer subsídios para a elaboração de 
material d e ensino e a tradu ção  auto mática. 
                                                                         
1 Tradução minha. 
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1.3. Os corpora on-line 
 
 Para o trabalho des envolvido co m os alunos dos cursos aci ma citados, valemo-
nos dos corpora disponíveis na Internet, ou seja, os corpora on-line. No entanto , o 
pesquisador tamb ém pod e criar o seu próprio corpus, tendo sempre em mente a 
representatividade do material utilizado , que fornecerá os dados  co m os qu ais irá 
trabalhar. Dentre os corpo ra disponíveis, selecionamos dois que são tidos co mo 
representativos da Língua Ingl esa geral , e uma ferramenta de bus ca qu e acess a a 
Internet  co mo um grand e corpus. São eles: 
 BNC (British National Corpus): co rpus fechado de 100 milhões de palav ras de 
inglês britânico, tanto falado quanto escrito, disponibilizado em 1995 e acessado pela 
ferramenta de busca SARA, em http://sara.natco rp.o x.ac.uk/lookup.ht ml. Cada busca 
gera cinqüent a exemplos co m a palav ra p esquisada; 
 COBUILD: corpus qu e atu almente cont ém 450 milhõ es de p alavras e está em 
contínua expans ão. Vi a Internet (acesso g ratuito) podemos consultar apenas o The 
Collins WordbanksOnline English Corpus, composto de 56 milhões de palavras em 
inglês contemporâneo britânico e americano , tanto falado quanto escrito. O endereço 
eletrônico é: http://titania.cobuild.collins.co .uk/ form.ht ml. Essa versão apresenta 
quarenta linhas d e con cord ância para a palavra pesquisada e fo rnece também dados 
estatísticos sobre os termos que co m ela co-ocorrem (vide definição de "colocaçõ es " no 
item 1 .4) através d e du as fórmulas: a T-s core e a Mutual In formation; 
 WebCorp: ferramenta de busca que permite acesso à World Wide Web co mo 
u m corpus . No final de 2002, foi disponibilizada u ma vers ão reformulada do WebCorp, 
proporcionando ao pesquisado r buscas cada vez mais esp ecíficas que geram 
informaçõ es mais detalhad as sobre a palavra de busca. Além d e apresentar as linhas de 
concord ância, fo rnece o endereço de ond e tal exemplo foi retirado. Acesso em 
http://www.webcorp.org .uk/wcadvan ced .html. 
 

1.4. As linhas  de conco rdân cia 
 
 As linhas de con cordân cia s ão, basicamente, os d ados resultantes d a pesquisa 
feita; são o elemento chav e para a análise a ser d esenvolvida pelo pesquisador. Segundo 
Berb er Sardinha (Berber Sardinha:  no prelo), 
 

 "A concordância é u ma listagem das oco rrên cias de u m item especí fico, 
dispostas de tal modo que a palavra de busca (aquela que se tem interesse em investigar) 
aparece centralizada n a página (ou tel a do co mputado r). A pal avra de bus ca v em 
aco mpanh ada do seu co -texto original, isto é, das pal avras qu e ocorreram junto com ela 
no corpus ." 
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 A fi m de explorarmos adequadamente os dados que um corpus nos o ferece, 
devemos aprender a ler e interpretar essas concordâncias. Além de observarmos os 
resultados horizontal mente, devemos também analisar o eixo vertical, observando a 
repetição de ocorrên cias. Tais repetições podem ser resu midas em (Tognini-Bonelli 
2001: 41, 42): a repetição mais visível de palavras que co-ocorrem co m o nódulo 
(palavra de busca), tanto à esquerda quanto à direita; a repetição de padrões sob o 
enfoque das categorias gramaticais; a repetição em nível semântico e funcion al 
(prosódia semântica). U ma dessas "repetições " en fatizada durante os cursos ministrados 
foi a que intitulamos "colocação ", que pode ser d efinida co mo uma co mbinação lexical 
reco rrent e, n ão idiomática e co esa cujos el ementos são contextual ment e restritos e co-
ocorrem arbitrariamente (Tagnin  1998: 41). 
 Para an alisar as con cordâncias, pod emos considerar as cinco perguntas 
apres entadas por Hoey (1997: 3), posto que norteiam perfeitamente u ma análise 
lingüística. São elas: 
 

 1- De quais padrões lexicais a pala vra faz parte? 
 2- A pala vra associa-s e regularmente a outros significados esp ecíficos? 
 3- Em  quais estruturas ela  aparece? 
 4- Há qualquer correlação entre os usos/significados da palavra e as 
estruturas nas quais ocorre? 
 5- A palavra é associada a (qualquer posição em qualquer) organização 
textual?2 
 

2. Lingüística de Corpus e ensino: u ma nova exp eriên cia 
 

2.1. O Curso  de Especi alização em Língua Inglesa 
 
 O grupo em questão  era formado , em sua maio ria, por pro fessores d a rede 
pública e particul ar do ensino de inglês, além de alguns pro fissionais de outras áreas. O 
nível de inglês predo minante era o intermediário . U ma v ez apres entados os diversos 
aspectos d a conven cionalidade da Língua Inglesa, v ários foram os tópicos trabalhados 
em sala: expressões idiomáticas  e conv encionais, phrasal verbs, colocações, binômios, 
símiles, gambitos e fó rmul as situacionais. Além da parte prática, des envolvida por meio 
de exercícios, o asp ecto teórico foi emb asado em leituras e discussõ es em s ala, 
momento em que foram introdu zidos os conceitos básicos d a Lingüística de Corpus. 
 No início do curso, a expectativa dos  alunos enfocava a difi culdade 
apres entada qu anto ao uso e conseqü ente internalização d e exp ressões idio máticas e de 
phrasal v erbs; ao final  do módulo, o  en foque recaía sobre a Lingüística de Co rpus e a 
sua aplicabilidad e nos estudos lingüísticos e no ensino de língua estrangeira. Co m essa 
abordag em, os alunos puderam perceber qu e a conv encionalidade de u ma língua não é 
necessariament e idio mática, ou sej a, nem tudo que é conven cional é idio mático, mas 
                                                                         
2 Tradução minha. 
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tudo que é idiomático é convencional. É o caso, por exemplo , das colocações que 
puderam analisar n as linhas de con cordância apresentadas . Os resultados obtidos nesse 
tipo de exercí cio foram b astante enco rajado res, pois ap esar de algu mas di fi culdades 
iniciais, o feedback apresentado sup erou o esperado. Os alunos conseguiram identi fi car 
várias unidades de significado, al ém de padrões gramaticais e da prosódia semântica dos 
itens pesquisados, fato que os motivou a iniciarem suas p róprias p esquisas nos corpora 
on-line apresent ados em det alhes na sala de aula. O fato de eles mes mos terem 
"descoberto" e "feito inferências " sobre a língua co m o professor funcionando apenas 
como facilitador do processo despertou grande entusias mo e colaborou de forma 
decisiva para a internalização dos itens abordados. Co m essa nova exp eriên cia, vários 
alunos resolveram aplicar a Lingüística de Corpus em suas aulas, tanto na elaboração do 
material quanto em sala. Segundo eles, os resultados também foram bastant e positivos. 
A avaliação do curso foi bastante prática: os alunos apresentaram três exercí cios 
baseados em corpora que poderiam aplicar futurament e na sala de aula. Para exemplo de 
exercício apres entado, vide anexo. 
 

2.2. Reaplicando a abo rdag em:  o Curso  de Di fusão  (em and amento) 
 
 Este grupo é bem meno r que o ant erior, e apresent a-se d e forma mais 
homogên ea, pois a maioria apresenta nível av ançado de conhecimento da língua. 
Alguns são professores de inglês (apenas dois pertencem à red e pública) e outros fazem 
parte de diferentes áreas d e atuação . No entanto, todos estão v alendo-s e da Lingüística 
de Co rpus em suas atividades, inclusive em diferentes áreas de estudo. Esse curso v em 
sendo ministrado nos mes mos moldes do anterior, co m pequenos ajustes de acordo co m 
as necessidades do grupo. O feedback t amb ém v em sup erando o esperado: em nosso 
último en contro, os alunos tiveram a oportunidad e de p esquisar nos corpo ra algu mas 
unidades de significado previament e estabel ecidas e que normal ment e geram dúvidas. 
Alguns resultados est avam de acordo com o que haviam intuído ant eriormente, mas 
muitos fo ram surpreendentes. Todos sentiram-se bast ante motivados por poderem 
trabalhar co m a língua em uso . A cad a exercício com linhas de conco rdân cia, por 
exemplo, as análises apresent am-se mais  detalhadas, uma v ez qu e a prática aguça a 
observação po r p arte do aluno. 
 

3. Considerações  finais 
 
 Cad a nova experi ência co m Lingüística de Corpus é sempre inovadora, tanto 
em s eu aspecto prático quanto teó rico. Os corpo ra on-line têm contribuído de forma 
substancial para a mudan ça de foco no ensino de Língua Inglesa, além de atribuir ao 
pro fessor o papel de facilitador durante o processo de aprendizag em. Co m essa nova 
abordag em, o aluno passa a observ ar a língua em uso; os corpora os conduzem a refletir  
sobre intuições previament e internalizad as e muitas vezes embasadas em fontes que não 
consideram a língua em uso . Co m este trabalho, esperamos ter esclarecido alguns 
conceitos básicos da área, além de contribuir para a di fusão d essa nova metodologia, 
que apresent a-se de forma coerente e eficaz para o ap rendizado d e língua estrangeira. 
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RESUMO: A Lingüística de Corpus oferece ao professor de língua estrangeira a 
oportunidade de pesquisar e extrair dados da língua em uso, val endo-se dos corpo ra on-
line. Apresentamos o  relato de uma experi ência utilizando ess a nova abord agem, al ém 
dos conceitos básicos  na área em qu estão. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Lingüística de Corpus; corpus on -line; aprendizado  de língua 
estrangeira. 
 
ANE XO 
Exercício apresentado  como parte d a av aliação do módulo do Curso d e Especialização 
em Língua Inglesa. 
 
Complete the sent ences by choosing the correct idiom fro m the list given: 
a- a bull in  a china shop d- a bag  o f bones 
b- a cuckoo in the n est e- b ags under the eyes 
c- a bird  o f passag e f- the crack o f dawn 
 
1- He doesn't look too bad because o f his coat but when you handle him, he is just 

____________________. 
2- Don't sleep in an overheated roo m as this can cause fluid retention in your face and 

____________________. 
3- It was with absolute truth  that I  answered one o f th e intervi ewers who asked 'Are 

you ______________________ by choice or do you really wish  for a steady  job?' 
4- It's a sho ck to find  you're a stranger in your family, _______________________. 
5- Anthony was alw ays on the phone, rushing about like ______________________, 

or lying in bed till twelve with one or other o f his girl friends. 
6- Tod ay she was up at _____________________, 4.30 , to mak e break fast for her 

man  friend. 
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