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ABSTRA CT: Du e to the growing search for ESP courses , and given the gr eat 
expectations and demand on the part of its audience, the use of new methodologies and 
computational tools is imperative. For that reason, we aim at  pointing the advantages 
of corpus linguistics as a learning methodology in order to improve and motivate the 
ESP classes. 
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0. Introdu ção 
 

Impulsionados pel a alta co mpetitividade do mercado d e trabalho, o nú mero  de 
alunos interessados em ingress ar em cursos de Mestrado e Doutorado , d entre outros  
tipos de alunos tem au mentado consideravel ment e, assi m co mo a busca por cu rsos de 
inglês instrumental (doravante ESP). Aliado a esse fato, h á, atual mente, uma exigência 
maior por cursos  e professores  cada v ez mais b em quali ficados. Dessa man eira, no 
intuito de contribuir para o processo d e ensino-aprendi zado d e ESP , no tocante à 
comp reens ão de textos técnicos e acadêmicos, iremos abo rdar mais uma metodologia de 
ensino bastante nova a ser utilizada em s ala de aula: a Lingüística de Corpus.  

Procuraremos demonstrar como a exploração de u m corpus especi alizado 
permite levantar questões quanto ao aspecto fraseológico da língua, em esp ecial no que 
concerne às colocações , dado seu papel fundament al na descri ção do uso de uma língua 
de especialidade. Para as buscas utilizamos a ferramenta WordSmith Tools 3.0 (Scott 
:1997). Trata-se de u m so ftware que contém um conjunto ferramentas integrad as para 
observação das p alavras dentro de u m contexto . Dentre elas , utilizamos as seguintes: 
Wordlist (Lista d e Palav ras), Concord (Concordância) e Keywords  (Palav ras-Chav e). 

Assi m, o pres ente artigo tem como objetivo apres entar, não ap enas alguns 
recu rsos disponíveis tanto para o pro fessor co mo para o aluno , mas tamb ém os 
benefícios e aplicações advindos do uso de corpora no pro cesso de ensino/aprendizado 
de ESP, o que irá contribuir tanto para o conh eci mento lingüístico quanto conceptual do 
aprendiz.  

Além disso, chamaremos a atenção para o fato de que, com essa metodologia, o 
pro fessor pass a a assu mir o papel de “ facilitador” e “ coordenador” do processo de 
ensino/aprendizado, e o aluno perde seu papel de “mero espectado r”, passando a ter u m 
papel mais decisivo e participativo nesse processo. Segundo Johns (1991), o aprendiz 
passa a ser também o pesquisado r e responsáv el pelo seu próprio aprendizado, que se dá 
por meio d a d escoberta a p artir  de u m corpus  informatizado. 
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1. Persp ectiva Teórica 
 
1.1 ESP e o p apel do professor e aluno 
 
 O inglês instrumental consiste, co mo o próprio no me diz, no treinamento 
instru mental dessa língua. Ele é voltado às necessidades do aprendi z e tem seu conteúdo 
direcionado d e acordo co m os interesses do próprio aprendi z. L emb ramos que, neste 
artigo, quando  fal amos em instrumental / ESP, estamos nos referimos tanto ao 
instrumental em leitura quanto  em escrita. 
De maneira geral, os perfis , tanto do professo r quanto do aluno de um curso de ESP, são 
distintos daqueles de professores  e alunos de cursos d e inglês tradicional. 

 O professor já n ão mais detém o poder e do mínio total sob sua próp ria aula. 
Ela é construída de acordo  com as n ecessidad es do  grupo. 

Quanto ao aluno, este p assa a ter u m papel mais ativo no processo de 
aprendizado, e t erá que fazer uso  de estratégias (previament e ap resent adas p elo 
pro fessor) bastante diferent es daquelas usu al mente utilizadas para os cu rsos 
tradicionais: observar palavras cogn atas, identificar palav ras-chave, fazer u ma leitura no 
sentido de captar a idéia g eral do texto (skimming) , procurar por in formações 
especí fi cas (s canning), fazer previsões e hipótes es acerca do conteúdo  do texto através 
da análise de figuras , gráfi cos; explorar seu conheci mento prévio do assunto a fim de 
comp reender melhor o texto, d entre outras estratégias pessoais qu e podem v ariar de 
acordo co m os  di ferentes  tipos de aprendizes . En fim, ele passa a assu mir o  controle e 
responsabilidade sobre seu  processo de aprendizagem. 

Na realidade, o aprendiz passa a construir signi ficados por meio d e inferências 
e interpretações. O sucesso do resultado dependerá da cap acid ade do aprendi z de refletir  
e manipular esse processo de ap rendizagem, mes mo que para isso tenha que rever todas 
as estratégias  anteriormente utilizadas. 

 

1.2 Lingüística de Corpus 
 
 Neste artigo, a Lingüística de Corpus (do ravante L .C.) é considerada u ma 
metodologia d e ensino.  

Faz parte dessa metodologia a e interpretação dos dados coletados. Ela não está 
interessada no significado d e palavras isoladas, mas em unidades de significado mais 
amplas, inseridas em u m contexto bast ante extenso, i mplicando necessariamente no uso 
do co mputado r e de ferrament as computacionais para o lev antamento e a extração 
desses blocos  de palav ras.  
 Segundo Bo wker & Pearson (2001:9), “ ... a L.C. é u ma abordag em empírica 
que envolve o estudo de exemplos do que as pessoas têm real mente dito, ao invés de 
levantar hipóteses acerca do  que poderi am ou d everiam dizer”.1 Esse d ado é ess encial 
quando trabalhamos co m o instrumental de u ma língua estrangeira, principal mente o da 

                                                 
1 “Simply speaking, corpus linguistics is an approach or a  methodology for studying language use. It is an  empirical 
approach that involves studying examples o f what people have actually said , rather than hypothesizing about what they might 
or should say” 
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escrita, u ma v ez qu e os aprendi zes d esejam aprender qual a maneira co rret a e corrente 
de se dizer algo. Além disso, por tratar-se de u ma pesquisa empíri ca, teremos u ma 
maior garantia e confiabilidade nos  resultados . 
 
1.3 Fraseologia: as Colocações 
 
 A relevância das colocações no ensino de ESP se torna total mente 
indispensável quando se trata do instrumental em escrita, já que as colocaçõ es não 
apres entam grandes  problemas  na co mpreensão, mas si m, na p rodução.  
 Sob o ponto de vista cognitivo, o  fal ante cont a co m um repertório mais ou 
menos fi xo de expressões armazenadas em seu léxico mental . Para si mpli ficar a 
produção , para que possa empregar determinad as estratégias conversacionais, ele as 
resgata de maneira automática co mo u m bloco só – de acordo com o grau de sua 
comp etência lingüística –, e não lexema po r lexema (Orenha, 2002). Ou seja, ele não 
precisará produzi-l as novamente no  mo mento de seu discurso: 
 

“As unidades fraseológicas têm a mesma função das palavras no discurso. No processo de fala, 
você não meramente junta as palavras separadas, numa sucessão linear; você também usa 
unidades ‘prontas’, blocos pré-fabricados (i.e. unidades fraseológicas) que já existem na língua 
como um bloco todo e que funciona no d iscurso como uma única palavra”.(tradução minha) 
(Ter-Minasova, 1992:535)2 

 
 Portanto, o que parece ser espontân eo é, na verdade, u ma forma estereotipad a, 
fi xa e rep etitiva e, se o falante não possuir  um rep ertório amplo ao  seu dispor, seu 
discurso (tanto  oral  quanto escrito) poderá ser co mpro metido. 
 
2. ESP e o ensino de coloca ções 
 

De acordo com Cu rado Fuentes (2001), “ as co mbinações d e palavras 
funcionam co mo ‘building blocks’  que aumentam o potencial do aprendi z de dominar 
línguas de especialidad e”. Segundo Bowk er & Pearson (2001 ), a experi ência diz qu e os 
alunos co metem muito mais erros colocacionais do  que erros relacionados ao termo. 

Essas afirmaçõ es dei xam bastante clara a import ância de se ensinar colo cações 
nos cursos de ESP. Acrescentamos tamb ém que as coloca ções e unidades multi-palavras 
são muito importantes devido ao s eu alto g rau d e di fi culdade e recorrência nos textos, 
sendo, assim, i mprescindível seu  ensino. 
 
3. Pontos de conv ergên cia entre L.C. e ESP 
 
 Um dos pontos de convergência entre o ESP e a L.C. é que, da mes ma man eira 
que o ensino de ESP prevê a co mpreens ão dos textos atrav és de exemplos reais, a L.C. é 
baseada no fato de que a linguagem d eve ser estudada atrav és de exemplos reais d e uso .  

                                                 
2 “Phraseological units function in speech in  the same way as words. In the process of speaking, one does not merely  bring 
separate words together in  linear succession; one also  uses “ready-made” units, prefabricated blocks (i.e. phraseological units) 
that already exist in  language as a global whole and function in speech as one word”. 
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Um outro ponto de convergên cia é a interp retação dos dados coletados. A 
exp eriên cia nos mostra que qu anto mais interpret ação da linguagem fazemos, melho r a 
retenção vocabular. Desse modo , co m o objetivo de obter um melhor resultado nas aulas 
de ESP, também se faz necess ária, b em como é esperada, a ampliação  do vocabulário 
do aprendiz -  embora este não  seja o objetivo p rincipal d e u m cu rso de ESP, u ma v ez 
que o desconheci mento de uma palavra no texto não interfere, de modo geral, na sua 
comp reens ão. Sabe-se da n ecessidad e de co mbinarmos o uso de estratégias de leitura 
juntamente co m reflexõ es lingüísticas, seja por meio de análise vocabular, seja por meio 
da análise de itens gramaticais. A metodologia aqui proposta busca facilitar ambas 
análises. 

Queiroz de Al meida (s/d) sugere o aprendizado d as palavras mais freqüentes 
da língua inglesa (e n ão su a memori zação, já que p ara reter algu ma in formação , o  ser 
humano  precisa situá-l a dentro de u m referenci al de conheci mentos) a fim d e “ dar u m 
i mpulso substancial no  aprendizado ”. De acordo co m o autor, tudo que aprendemos 
ativamente, permanece presente em noss a memó ria de forma vívida por muitos e muitos 
anos.  

Chamamos, mais uma vez, a aten ção para a i mpo rtânci a da exploração de 
corpora: a exp eriência nos tem mostrado que os alunos tendem a reter o signi ficado 
mais facil mente quando realizam u ma pesquisa em corpus do que quando apenas 
chamamos atenção para a palavra durante a aula. Isso se torna possível pois ele tem u ma 
participação ativa no processo de aprendizado: ele mes mo busca o signifcado no corpus, 
analisa os  exemplos e t enta inferir u m possível significado ou uso d a palavra buscada.  

Dessa forma, poderí amos selecionar algumas palavras de conteúdo da lista 
proposta por Queiroz de Almeida, buscá-las no próprio corpus a fi m de se fazer a 
análise d as mesmas, que estarão inseridas em u m contexto e, po rtanto, facilitarão o 
aprendizado. 

Há tamb ém, outros asp ectos i mport antes  nos quais os corpora, em conjunto 
com a ferramenta computacion al Word Smith Tools, podem ajudar: 

  possibilitam o acesso a u m contexto maior e a visualização da palavra de 
busca é muito mais fácil do que com os métodos conv encionais, princip al mente 
quando se trat a de colo caçõ es e unidades  multi-palavras em geral; 

  favo recem a busca por di ferentes signifi cados de uma mes ma palavra de 
man eira muito  mais rápida; 

  forn ecem in formações  quanto à freqüênci a da pal avra no corpus  em qu estão; 
Enfi m, os corpora vêm atestar a intuição do professor, aluno ou pesquisador. 

Ademais, é muito mais fácil utilizar um corpus co mo  forma d e pesquisa, do que várias 
outras ferramentas, t ais como dicionários , textos, ou até mesmo a consulta a 
especialistas da área. Con fo rme Bowker & Pearson (2001 ) afirmam, “ um corpus é u ma 
loja de u ma p arad a só ” 3. 

Lemb ramos que, d e maneira alguma estamos priorizando u ma metodologia em 
detri mento de outras. Na verdade, acreditamos ser esta mais u ma das opçõ es que 
podemos aplicar em sala de aul a juntamente com out ras metodologias, sempre no 
intuito de tornar nossas  aulas mais dinâmicas e motivadoras . 

                                                 
3 “A corpus is a one-stop shop” (Bowker &  Pearson, 2000) 
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Nesta epígrafe, também gostarí amos  de apresentar, resu mid amente, algumas 
propostas no sentido de utilizar o corpus e ferramentas co mput acionais (nesse exemplo 
nos referi mos ao  Word Smith Tools) no  ap rendizado do inglês  instrumental e, 
conseqüentemente, na aquisição de u ma linguagem d e especialidade: 

  Identificar termos especializados , por meio de listas de palavras-ch ave (utilizando , é 
claro, u m corpus esp ecializado), usando a ferramenta Keyword; 
 Analisar essas p alavras-chave em contexto  com a ajuda d a ferrament a Concord; 
 Fazer listas de palav ras  a fim de veri ficar as pal avras  mais freqü entes; 
 Descobrir  em quais contextos podemos usar as palav ras que possuem u m mes mo 
significado  em português, por exemplo , mas  que em inglês  possuem di ferent es 
acepções: W in, Gain e Earn; Illness, Si ckness and Disease. 
 Descobrir  diferentes significados de mes ma palav ra (t anto em inglês quanto em 
português): sharp, manga; 
 Identi ficar colocaçõ es; 
 Analisar estruturas  gramaticais; 
 Distinguir palavras que causam “ confusão ” no aprendi z e s ão de di fí cil produção: 
Rise, Raise e  Arise: 

 
       sales were up 19 while in  the UK they rose 18  as the number sold increased from  
                    You 're in the Party . You must rise above personal feeling. This is       
                        He set h is drink on a table, rose and glanced at each member of the     
        to  chicken. Poultry  consumption has risen from 15.4kg to  20.3kg over the same  
       120 million US dollars is expected to rise further up to  400 million  US dollars  
     whose prices, since th is summer, have risen hugely. Certain ly, none of the       
         continually  insists that the sun must rise in the morning, I doubt h is hold       
                 Index of all first-section shares rose six points on half a b illion shares   
            reported that levels of condom use rose substantially from 1979 to 1988:      
                  on cheap fossil fuels has g iven rise to  energy wasting societies with in     
 
          amounts of cash. [p] We've already raised a lo t of money from the g igs, but    
                      Questions will inevitably  be raised about the security of o ther          
    Edwards insisted h is manager can only raise cash  by selling players.  [p] The    
          holster under h is tuxedo. Dennison raised h is hands in terror. `Wait. Listen    
                surprising a few eyebrows were raised in  d iscreet concealment as the       
 housing. BES schemes allow Peabody to raise money at lower rate of interest      
         surrounding countryside. Dede was raised on fresh  meat and farm milk , and he  
                conceded there was enough to  raise sufficient doubt.  [p] Not before    
       political spectrum. Hopes had been raised that the Mitchell Commission would    
         that every effort should be made to raise the necessary funds to make an        
 
            for assistance whenever the need arises. [p] So take advantage of th is       
         Scott Simon.  Disasters seem to  be arising all over the world , all at the      
    himself. These contradictions usually arose because Haig's ro le as Commander-in- 
      the environmental problems that are arising due to population growth.           
    or o ther inevitable expenses that may arise during such a time. Benefits         
    person. Difficulties were expected to  arise from any failure of relig ious        
     should make sure the question never arises. It would be very  fitting  for your   
                 herself to  a controversy that arises regularly in  spiritual circles,      
           growth, but opportunities might arise that would  enable it to achieve      
   with only  a handshake, problems can arise. With a verbal ̀deal," who knows  
 
EXERCISE: 

 
INFINIT IVE 

 
SIMPLE PAST 

 
PAST PARTICIPLE 

 
TRANS ITIVE OR INTR ASIT IVE 

 
MEANINGS 

 
COLLOCATIONS 

RISE           
RAISE          
ARISE           
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 Neste exemplo , observ amos que o uso de corpus e da ferrament a W S Tools 
propiciam u ma melhor análise fras eológica.  Por meio de u ma si mples concordância 
(ainda qu e d e forma resumida – n ão fo ram mostradas tod as as  linhas d e concordância 
encontrad as por motivo de espaço ), podemos levantar várias colocações dos verbos 
apres entados: the sun rises; you raise money/one’s hands; questions/contradictions/ 
opportunities /difficulties arise; etc. Acrescentamos qu e, segundo nossa exp eriên cia, os 
aprendizes não se esqu ecem mais dessas di feren ças , pois, o aprendizado foi feito por 
descoberta e por meio  de exemplos reais  da linguagem. 
 
5. Considerações  Finais 
 

O principal objetivo desse artigo foi refl etir acerca da aplicação d a L.C. co mo 
metodologia de ensino e a utilização de co rpora especializados co mo ferramentas de 
pesquisa nas aulas de ESP. Podemos afirmar que su a aplicação tem d emonstrado ser 
bastante produtiva e motivadora, contribuindo, assi m, para a ampliação do 
conheci mento  de u ma linguagem de esp ecialidad e. 
 É inegáv el a contribuição dos corpora lingüísticos no âmbito de ensino de ESP, 
principal mente no que tange ao aprendizado de colo cações e unidades multi-palav ras, 
u ma vez que propo rcionam um acesso rápido  a contextos extremamente mais  amplos. 
 
RESUMO: Devido á crescente busca por cursos de inglês/ língua instrumental, e dada 
a grande expectativa e exig ência por parte desse público, se faz necessária a utilização 
de novas metodologias e ferramentas computacionais de análise lingüística/ textual. 
Por esse motivo, vimos apresentar as vantagens de utilizarmos a Lingüística de Corpus 
como metodologia de ensino, a fim d e aprimorar  e motivar as  aulas de ESP. 
 
PALAVRAS-CHA VE: inglês instrumental; lingüística de corpus; ferramentas 
computacionais; colocaçõ es; fraseologia. 
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