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RESUMO 

 

A música popular tem sido usada como uma ferramenta no ensino de 

língua estrangeira há muito tempo (Bertóli-Dutra, 2014), mas a música 

geralmente é vista como um material extra a ser aplicado quando o professor 

possui tempo livre durante a aula ou como uma atividade extracurricular. 

Entretanto, na presente pesquisa mostramos que a música popular pode ser o 

elemento central no ensino de línguas; na verdade, na presente proposta, todas as 

atividades de ensino foram baseadas em músicas populares e em textos que 

tratam de assuntos relacionados à música popular. Ao mesmo tempo, nosso 

objetivo, não foi ensinar inglês de música, mas o inglês falado. Para atingir esse 

objetivo, a análise das letras das músicas foi usada como ponto de partida para a 

confecção dos materiais. O corpus de estudo utilizado nesta pesquisa foi o 

Corpus of English Lyrics (CoEL), composto de aproximadamente 150 mil 

palavras, de 585 letras de música das bandas Beatles, Bon Jovi e Maroon 5, e do 

cantor Bruno Mars. Um corpus de referência (COCA, com 520 milhões de 

palavras) também foi usado como material de apoio. Uma lista de critérios para o 

desenvolvimento dos exercícios foi criada e implementada. O corpus foi 

etiquetado com mais de 200 características linguísticas diferentes com auxílio do 

programa Biber Tagger. As características foram então contadas com o programa 

Biber Tag Count, que também mapeou a posição de cada música e artista ao 

longo das cinco dimensões principais de variação de registro da língua inglesa 

(Biber, 1988). Os exercícios foram elaborados com o uso de colocações, 

palavras-chave e variação de registro, entre outros recursos. A fim de ampliar a 

compreensão sobre como se dá o processo de ensino de inglês como língua 

estrangeira em um ambiente baseado em corpus, um diário reflexivo foi mantido 

pela professora durante as aulas, e foram realizadas entrevistas com os alunos. 
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ABSTRACT 

 

Popular music has been used as a tool in the teaching of foreign language for a 

long time (Bertóli-Dutra, 2014), but music is usually seen as an extra material to be 

applied when the teacher has some free time during the class or as an extracurricular 

activity. However, in the research reported here, we argue instead that popular 

music can be the central element in language teaching; indeed, in our proposal, all 

language teaching activities were based on popular music and on texts that draw on 

topics related to popular music. At the same time, our goal was not to teach “pop 

song” English, but current spoken English. To meet this goal, the analysis of the 

song lyrics was used as a starting point for the materials. The main corpus used in 

the project was a pop song lyrics corpus (CoEL), composed of around 150,000 

words from 585 British and American lyrics from pop songs performed by the 

following artists: Beatles, Bon Jovi, Maroon 5 and Bruno Mars. A reference corpus 

(COCA, ca. 520M words) was also used as support material. A list of criteria for 

designing the exercises was created and implemented. The corpus was tagged for 

over 200 different linguistic characteristics using the Biber Tagger. The features 

were then counted with the Biber Tag Count program, which also calculated the 

position of each song and artist along each of the five major dimensions of register 

variation for English (Biber, 1988). Exercises were designed and used involving 

collocations, keywords, register variation, among other major linguistic themes. A 

journal was kept by the teacher during the lessons, and interviews of the students 

were conducted, both as ways of throwing light onto the process of learning English 

in a corpus-based environment.  

 

Keywords: Corpus Linguistics, Teaching of English as a Foreign Language, 

Songs, Multidimensional Analysis  
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INTRODUÇÃO 

 

A origem da palavra música vem do grego mousikê, a “arte das musas”, 

numa referência à mitologia grega. Podemos dizer que, desde o surgimento do 

homem como ser social, a música esteve presente em todas as civilizações. 

Atualmente, a música faz parte do cotidiano da maioria das pessoas, em vários 

idiomas. No caso do Brasil, em determinados segmentos sociais e etários, as 

músicas em inglês são tão ou mais populares que as veiculadas em língua 

portuguesa, o que faz dessa música, em especial, exercer um potencial papel na 

função de colaborador para o processo de aprendizado de língua inglesa.  

O peso da música de língua inglesa sobre a educação linguística desse 

idioma foi estudado por Domoney e Harris (1993) e Little (1983), que verificaram 

que a maior fonte de contato de um aprendiz de inglês com a língua, fora da sala de 

aula, se dá através da música. Nesse sentido, esta pesquisa apoia tais achados ao 

buscar incluir de forma mais fundamentada a música nesse processo de 

aprendizado, na forma de exercícios para o ensino da língua inglesa. Ao mesmo 

tempo, como será visto em detalhe nas próximas seções, é utilizada a metodologia 

proporcionada pela Linguística de Corpus (LC) para relacionar a música ao ensino 

da língua inglesa.  

O intuito desta pesquisa é oferecer uma prática alternativa e inovadora ao 

emprego de música nas salas de aula presenciais de inglês como língua estrangeira 

(doravante denomidado ILE). Apesar de a grande maioria dos professores de 

idiomas já utilizar a música na sala de aula, em geral não há muita variedade – as 

atividades concentram-se, basicamente, em exercícios nos quais o aluno é 

requisitado a preencher espaços em branco, enquanto ouve a música, ou a colocar 

versos da música na ordem correta. Porém, essa visão acarreta a perda da 

oportunidade de ser efetuado um trabalho pedagógico mais abrangente, focado em 

outras perspectivas ligadas à aquisição de linguagem, tais como o estudo dos usos 
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típicos e atípicos de léxico e da lexicogramática, além da exploração do aspecto 

auditivo. De todo modo, os alunos usualmente enxergam a música como uma 

atividade prazerosa e, por isso, podem colocar-se mais abertos ao aprendizado 

(MURPHEY, 1990; BERTÓLI-DUTRA, 2002). Dessa forma, propõe-se que tal 

prática necessita ser revisitada, em benefício do desenvolvimento da aprendizagem 

dos alunos. 

A partir da leitura de Murphey (1990) e Bertóli-Dutra (2002) e da minha 

experiência como professora de ILE, surgiu a ideia de colocar a letra da música 

como elemento central na aula, buscando encaixar nesse contexto o arcabouço 

teórico-metodológico representado pela Linguística de Corpus (doravante, LC). Ao 

fazer uso de uma abordagem empirista, segundo a qual o conhecimento se origina 

da experiência, a LC oferece uma proposta calcada em atividades voltadas para o 

ensino e aprendizagem, em oposição a uma abordagem racionalista que 

apresentaria possivelmente princípios estabelecidos a priori aos alunos. A 

linguagem é enxergada como um sistema probabilístico para a LC (HALLIDAY, 

1993); ou seja, pressupõe-se que os traços linguísticos não ocorram de 

forma aleatória. Desse modo, é possível evidenciar e quantificar regularidades 

(padrões) existentes entre os traços linguísticos e os contextos situacionais de uso 

da linguagem. Dependendo da situação na qual a linguagem está inserida, certos 

traços são mais frequentes que outros.  

Para que sejam observados os padrões da língua contida na música, antes 

de tudo é preciso organizar e coletar um corpus que represente um conjunto de letras 

de música. De acordo com Berber Sardinha (2004) corpus é definido como um conjunto 

de dados linguísticos que segue alguns critérios, e que são suficientemente extensos para 

poderem ser processados por computador para sua descrição e análise. Constatou-se que 

o conhecimento propiciado pelo uso de um corpus, utilizado como base de pesquisa 

em análises que valorizam a língua em uso, a partir textos de áreas específicas ou entre 

áreas diferentes, permite a inserção de uma série de conteúdos em alternativa ao 

livro didático durante a aula de inglês. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empirista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racionalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Probabil%C3%ADstico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aleat%C3%B3ria
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Sinclair (1991) e Johns (1991) apresentam formas de se trabalhar os 

conceitos e as ferramentas da LC no ensino por meio de concordâncias, que são 

"listagens de uma palavra específica (o 'nódulo' ou node word) juntamente com 

parte do texto onde ocorreu" (BERBER SARDINHA, 2009, p.9). Johns (1991) é o 

criador do Data Driven Learning (DDL), ou Ensino Movido por Dados, abordagem 

na qual o aluno é incentivado a estudar padrões lexicogramaticais da língua por 

meio de concordâncias, desenvolvendo assim habilidades similares às de um 

pesquisador. No contexto do DDL, o professor deve guiar o aluno no sentido de 

facilitar o trabalho realizado pelo aluno em formular hipóteses sobre a língua, 

buscar respostas para suas questões, identificar padrões recorrentes e fazer 

generalizações a respeito dos achados. 

O Lexical Syllabus, ou Currículo Lexical, desenvolvido por Willis (1990), 

é uma das propostas que aplicam diretamente os conceitos provenientes da LC no 

ensino de ILE. Ele utiliza a descrição de um corpus geral da língua inglesa, a 

princípio coletado para a produção do dicionário Cobuild, para o desenvolvimento 

de uma série de livros didáticos. Em convergência com os propósitos  do Lexical 

Syllabus, também usamos nesta pesquisa o recurso de explorar os itens 

lexicogramaticais mais comuns da língua para, a partir de seus achados, 

desenvolver exercícios baseados no léxico.  

Berber Sardinha (2010) também apresenta maneiras de se usar corpora 

em sala de aula por meio de concordâncias. O autor propõe três tipos de atividades 

para o ensino de ILE: centradas na concordância, centradas no texto e 

multimídia/multigênero. As atividades centradas na concordância focam na 

identificação dos padrões lexicogramaticais e, para a sua consecução, são sugeridos 

exercícios acompanhando as concordâncias, modelo o qual também seguiremos, 

como será observado nos capítulos seguintes. O segundo tipo de atividade parte de 

um texto e trabalha as questões que o envolvem, como tema, gênero, ideias 

principais, além de trazer concordâncias com palavras encontradas no texto. De 

maneira similar, utilizamos tal ponto de vista, uma vez que propomos exercícios em 
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que os alunos usam o texto do qual provém o nódulo estudado (a letra da música), e 

não apenas as linhas de concordância. Por seu turno, as atividades 

multimídia/multigênero envolvem diferentes mídias e gêneros e incentivam o aluno 

a entender as diferenças entre eles e seus padrões frequentes ou típicos. Tal recurso 

multimídia está igualmente embutido em nossa proposta, já que o aluno, para 

desenvolver alguns exercícios, faz uso de mídias diversas. 

No Brasil, as pesquisas na área de aplicação de corpus no ensino vêm 

crescendo, como podemos observar em dissertações, teses, artigos e congressos em 

diversas universidades brasileiras nas quais a LC está presente. Nossa pesquisa, em 

particular, insere-se na produção acadêmica do grupo de pesquisa “Grupo de 

Estudos de Linguística de Corpus” (GELC), que possui como objetivos principais 

consolidar e divulgar a LC no país, promover o intercâmbio com grupos de 

pesquisa nacionais e internacionais, integrar a LC com outras áreas do saber, criar e 

disponibilizar corpora à comunidade nacional e internacional e tornar a LC mais 

acessível a todos os interessados. 

A motivação em produzir materiais didáticos que pudessem estimular o 

aprendiz a querer aprender mais com a música em aula, por meio da pesquisa com 

corpus, formou o objetivo principal desta pesquisa. A música representa um 

produto exemplar da língua inglesa em uso, pois é parte integrante do dia a dia do 

aluno. Ela pode motivar o aluno a se tornar responsável pela construção de seu 

conhecimento, ou seja, a ensejar sua independência em relação ao professor. 

O empenho de desenvolver tais pontos ampliaram o escopo inicial da 

abordagem de pesquisa, e estendeu-se para criar uma descrição lexicogramatical a 

partir do mapeamento multidimensional – em referência a Biber (1988), como será 

visto a seguir – do corpus de letras de música, nos quais são buscados padrões 

linguísticos e mapeamentos didaticamente relevantes para a produção de material 

de ensino, e ao mesmo tempo investigar o processo de aprendizagem de ILE com o 

auxílio do corpus, no contexto da música. 

O critério utilizado de seleção e coleta de música do corpus foi a 
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proximidade da música de língua inglesa com o universo do aluno. Desse modo, 

desde o começo da pesquisa, os alunos foram participativos e votaram nas bandas e 

cantores cujas músicas eles gostariam de estudar em sala de aula. A pesquisadora 

conversou com todos os alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Comércio Exterior, Gestão Empresarial e Processos Químicos 

matriculados no segundo semestre de 2013, em uma Faculdade de Tecnologia do 

Estado de São Paulo. Em cada sala, a proposta de pesquisa era explicada e foi 

solicitado que os alunos anotassem numa folha, fornecida pela pesquisadora, o 

nome das bandas e cantores favoritos cujas músicas eles gostariam de estudar. A 

partir dessa eleição, chegou-se ao corpus de estudo, perfazendo 585 letras de todas 

as músicas das bandas Beatles (terceiro mais votado), Bon Jovi (mais votado) e 

Maroon 5 (segundo mais votado), e do cantor Bruno Mars (quarto mais votado), 

totalizando aproximadamente 150.000 palavras. 

A elaboração de um corpus de pesquisa específico abriu espaço para o 

estudo da linguagem tanto sob o prisma da análise de colocação, ou seja, pela 

associação entre palavras estudadas por meio de linhas de concordância, como pela 

variação de padrão proporcionado pela Análise Multidimensional (BIBER, 1988), 

cuja característica principal é a viabilização da análise descritiva de uma grande 

quantidade de textos por meio de diversos parâmetros, com auxílio da estatística 

(BERBER SARDINHA, 2004). Ambas as abordagens da LC, que representam 

diferentes vertentes metodológicas – respectivamente, as escolas europeia e norte-

americana –, são consideradas aqui como complementares e possibilitou resultados 

para a montagem de exercícios. 

Com a finalidade de preparar um curso que atendesse às necessidades dos 

alunos, capaz de gerar neles autonomia e aumento da autoestima em relação ao 

aprendizado de uma língua estrangeira (LE), foram formuladas as seguintes 

questões de pesquisa: 

1- Quais são os padrões lexicogramaticais relevantes para a preparação 

dos exercícios? 
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2- Como as letras de música se encaixam na Análise Multidimensional 

(AMD) de Biber (1988)? 

3- Quais exercícios podem ser desenvolvidos a partir dos resultados 

encontrados em resposta às perguntas precedentes? 

4- Como os alunos relatam a sua experiência na sala de aula com a 

utilização de exercícios preparados a partir de corpora?  

5- Como a professora relata a sua experiência com o uso de corpora na 

sala de aula? 

Diversos trabalhos acadêmicos abordaram a questão da utilização de 

materiais multimídia no ensino e aprendizagem no âmbito da LC, os quais podemos 

destacar alguns, provenientes do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da PUC-SP, a seguir. 

Bertóli-Dutra (2002), já mencionada, usou a LC na vertente europeia para a 

produção de atividades didáticas com letras de música. Nossa pesquisa também faz 

uso dessa vertente, além de acrescentar a vertente americana e buscar aplicar o 

material produzido em sala de aula. Vicentini (2006), por sua vez, sugeriu a 

elaboração de atividades para ensino de padrões selecionados de um corpus de 

scripts do seriado Friends, com base na teoria sociointeracionista de Vygotsky. 

Moreira Filho (2007) desenvolveu um software para a preparação semiautomática 

de aulas de leitura em inglês com corpora. Veirano Pinto (2008) descreveu o uso de 

padrões em corpora de falantes nativos e de alunos de ILE para preparar atividades 

de ensino baseando-se na abordagem Pós-Método. Bissaco (2010) analisou a 

interação entre alunos e professor enquanto realizam atividades com concordâncias 

no ensino de língua espanhola. Nossa pesquisa atenta para o processo de utilizar 

materiais produzidos com os pressupostos da LC a partir da música, assim como 

avalia reações, dos alunos e da professora, ao aplicar a metodologia nova, bem 

como sobre o nível de interação atingido. Acunzo (2012) utilizou um corpora da 

área de publicidade para produção de atividades didáticas para publicitários. 

Delegá-Lucio (2013) relacionou a variação entre textos argumentativos e o material 
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didático em inglês, focando na análise multidimensional e no Corpus Internacional 

de Aprendizes de Inglês (ICLE). Lourenço (2014) propôs o ensino de inglês com 

corpora num curso de secretariado, valendo-se da experiência das alunas num 

ambiente corporativo. 

Embora haja uma série de publicações relacionadas, observamos que, 

dentre esses trabalhos, somente um deles, o de Bértoli-Dutra (2002), enfoca o 

ensino de ILE com música, que é o objetivo de nossa pesquisa. Buscamos 

preencher duas lacunas principais com nosso trabalho: (1) apesar de haver um 

considerável desenvolvimento de material de ensino com corpus, não há muito 

material envolvendo corpus e software e programas diversos da LC em aulas de LI; 

e (2) a falta de pesquisa em LC na preparação de material de ensino, envolvendo 

letras de música como elemento central de uma aula de LI, em que é possível 

ensinar padrões lexicogramaticais e variação entre registros na mesma aula. Os 

exercícios preparados com música, quando realizados sem acesso a recursos da 

Linguística de Corpus, levam os alunos a trabalhar apenas a parte auditiva e algum 

aspecto gramatical ou do vocabulário extraído da letra da música, sem analisar o 

seu uso, que é o que propomos aqui. 

Explicamos brevemente a seguir a organização dessa dissertação. O 

capítulo 1 expõe e detalha a fundamentação teórica que embasa a pesquisa. A 

primeira seção corresponde a Linguística de Corpus e engloba seu histórico, sua 

aplicação, sua definição e exemplos, sua tipologia, sua construção, extensão e 

representatividade e seus conceitos. A seção volta-se a para o Ensino de Língua 

Estrangeira e aborda a relação entre a LC e ensino de línguas, apresentando as 

propostas para uso de corpora no ensino de língua estrangeira e no 

desenvolvimento de material didático, o uso de concordâncias na sala de aula e, por 

fim, a nossa proposta para o ensino de ILE com um corpus de música.  

O Capítulo 2 é dedicado à metodologia de coleta e análise dos dados e 

nele apresentamos a coleta dos dados, o corpus de estudo e o corpus monitor, bem 

como os procedimentos de análise dos dados, especificamente com a análise 
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multidimensional e a apresentação do diário reflexivo. 

No Capítulo 3 partimos para a exposição e desenvolvimento dos 

exercícios, explicando como os achados das análises de colocação e 

multidimensional foram neles utilizados. Também neste capítulo mostramos como 

a elaboração do diário reflexivo pela professora contribuiu para o aperfeiçoamento 

dos exercícios. 

Em seguida, encontram-se as seções que abordam as considerações finais, 

as referências e os apêndices. 

Pretendemos, com esta pesquisa, contribuir para o ensino de ILE e que 

tecnologias sejam utilizadas para o desenvolvimento de aulas mais significativas e 

elaboradas a partir das necessidades de um público específico, focadas ao universo 

dos alunos em questão, onde a música possui um papel significativo que não pode 

ser ignorado. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

“Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain 

silent.” 

 Victor Hugo 

 

Apresentaremos aqui o arcabouço teórico da pesquisa e, para tanto, o 

capítulo está dividido em três partes. A primeira parte aborda a Linguística de 

Corpus (LC), embasamento principal da pesquisa. Nessa parte, explicamos seu 

histórico e as áreas de sua aplicação, sua definição e seus exemplos, além de seus 

conceitos centrais. A segunda parte dialoga sobre o ensino de Língua Estrangeira 

(LE) onde apresentaremos algumas das abordagens de ensino de Inglês como 

Língua Estrangeira (ILE), incluindo o uso de músicas, as propostas para o ensino de 

inglês através de música com corpora, concordâncias e análise multidimensional 

(AMD). E, por fim, a terceira parte demonstra como nosso trabalho concilia os 

pressupostos dessas abordagens e propostas. 

 

1.1. A LINGUÍSTICA DE CORPUS (LC) 

 

A LC faz uso de uma abordagem empirista1 e surgiu com a necessidade 

que os linguistas sentiram de se apoiar na língua utilizada no dia a dia das pessoas 

para fazerem generalizações ou esboçarem teorias a respeito do funcionamento 

linguístico. Ela forma uma ramificação da Linguística Aplicada e delimita-se em 

uma área que “se ocupa da coleta e exploração de corpora, ou conjuntos de dados 

linguísticos textuais, em formato legível por computador, que foram coletados 

criteriosamente com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou 

variedade linguística” (BERBER SARDINHA, 2004, p.3). Destaca-se, na definição 

proposta pelo autor, o fato de que não seja qualquer compilação de textos suficiente 

                                                           
1 Abordagem empirista: privilegia a experiência como origem de todas as ideias. 

http://www.goodreads.com/author/show/13661.Victor_Hugo
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para torná-la um corpus, mas que é necessário haver critérios de coleta 

estabelecidos antes do início da coleta do corpus, e o seu correspondente 

cumprimento de obediência a tais critérios, para que esse corpus seja representativo 

como uma amostra da língua que o pesquisador se propõe a estudar. De acordo com 

Teubert e Krishnamurty (2007, p.1, grifo do original): 

 

A LC é mais uma prática do que uma teoria. 

A LC é o estudo da linguagem baseado em evidências de uma grande coleção de textos 

passíveis de ser lidos por computador com auxílio de ferramentas eletrônicas. 

A LC é uma nova e emergente estrutura empírica que combina um compromisso sério 

com métodos estatísticos rigorosos e perspectivas linguisticamente sofisticadas sobre a 

estrutura e o uso da linguagem. 

A LC é um termo relativamente moderno utilizado para referir-se à uma metodologia 

que é baseada em exemplos de linguagem em uso da "vida real". 

A LC é uma área de pesquisa vital e inovadora2. 

 

Estas afirmações reforçam a noção de LC como metodologia, a despeito 

de suas conceituações derivadas da experiência. Porém, para definir melhor essa 

área, é conveniente apresentar de modo mais aprofundado o conceito de corpus, um 

dos elementos constituintes da singularidade da LC. Uma definição que pode ser 

considerada a mais completa, por envolver todas as características de um corpus, é 

a expressa por Sanchez (1995, apud BERBER SARDINHA, 2004a, p.18):  

 

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 proporcionar resultados vários e úteis 

                                                           
2 No original: Corpus linguistics is a practice, rather than a theory.  

Corpus linguistics is the study of language based on evidence from large collections of computer-readable 

texts and aided by electronic tools. 

Corpus linguistics is a newly emerging empirical framework that combines a firm commitment to rigorous 

statistical methods with a linguistically sophisticated perspective on language structure and use. Corpus 

linguistics is a relatively modern term used to refer to a methodology, which is based on examples of “real 

life” language use. 

Corpus linguistics is a vital and innovative area of research (tradução minha) 



 
11 

para a descrição e análise. 

 

A partir dessa definição, podemos destacar três atributos básicos da 

constituição de um corpus: os dados devem ser autênticos; legíveis por 

computador; e representativos de uma linguagem, ou variedade, para estudo 

linguístico. 

O computador desempenha um papel importante para os estudos na área, 

pois por meio de ferramentas computacionais podemos reorganizar e extrair 

informações do corpus, para a observação e interpretação de dados, além de 

viabilizar a identificação das regularidades (padrões). Como será visto em maior 

detalhe a seguir, padrão deve ser compreendido como “associações entre itens 

lexicais, categorias gramaticais, semânticas ou pragmáticas, observadas num 

corpus” (BERBER SARDINHA, 2005, p.216). 

Atualmente, a LC possui duas linhas principais de pesquisa: a europeia e 

a norte-americana. Na medida em que esta pesquisa utiliza conceitos caros a ambas 

as linhas de pesquisa, primeiramente serão detalhados os conceitos e abordagens da 

vertente europeia e, em seguida, serão apresentadas as características da linha 

norte-americana.  

De acordo com Veirano Pinto (2013), alguns dos conceitos chave da LC 

provavelmente tiveram sua origem nas ideias de John Rupert Firth. Esse linguista 

inglês acreditava que a língua não era uma entidade autônoma e, por isso, não 

deveria ser estudada como um sistema mental. Segundo o autor, o conjunto de 

eventos expressos pelo falante deveriam ser examinados em si, porque era assim 

que os falantes funcionavam em sociedade. 

Firth, em sua obra Papers in Linguistics (1957), argumentava que a 

significação se encontrava tanto nas palavras que haviam sido proferidas (sobre o 

que se falava, quem falava e como se falava) quanto no contexto situacional no qual 

haviam sido ditas. O referido autor chamou a noção de significação em nível lexical 

de "colocação", postulando que parte do significado de uma palavra se encontra nas 

palavras que coocorrem com ela de modo recursivo. Há uma frase célebre nesta 
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obra: "uma palavra deve ser julgada pela sua companhia"3 (FIRTH, 1957, p. 11). 

Em outras palavras, para estudarmos o significado de uma palavra devemos levar 

em consideração o contexto em que ela se encontra. 

Sinclair, com base nas ideias de Firth, chegou à visão da língua e da 

linguagem a partir de dois princípios básicos: o princípio idiomático, segundo o 

qual "a tendência que as palavras têm de ocorrerem juntas e gerarem significados 

por meio dessa combinação"4 faz com que elas sejam arquivadas mentalmente 

como unidades de sentido, equivalendo-se a uma escolha única antes de serem 

proferidas; e o princípio da livre escolha, segundo o qual nos casos raros em que as 

palavras têm um significado fixo em relação ao mundo, o falante as seleciona de 

modo individual e as combina em função de seu sistema de regras gramaticais 

mentais. Apesar de Sinclair pontuar com frequência em sua obra que a maioria dos 

itens lexicais (vocabulário) segue o princípio idiomático, ele não se distanciou por 

completo da distinção entre gramática e léxico, pois seu princípio da livre escolha 

admite a existência de uma gramática mental na qual o léxico se apropria. 

Biber, Conrad e Reppen (1998) enfatizam que uma das características da 

abordagem com base em corpus é que ela se apoia em técnicas de análise 

qualitativas (baseadas em critérios que não dependem de contagem) e quantitativas 

(onde a contagem é importante), uma vez que interpretações funcionais dos dados 

quantitativos são essenciais para explicar as razões pelas quais existem certos 

padrões de ocorrência de uma palavra, por exemplo. Análises quantitativas estão 

intimamente ligadas a estudos com base em corpus, pois, havendo bastante dados, é 

possível obter frequências e aplicar testes estatísticos, bem como dispor os 

resultados em gráficos e fazer várias comparações. Segundo Leech (1992), não há 

como utilizar a intuição do falante nativo em testes probabilísticos.  

No âmbito da LC, há três tipos diversos de padrões, que são listados e 

comentados a seguir: (1) collocation (colocação de palavras), ou seja, associação 

entre itens lexicais, como jam e doughnouts (PARTINGTON, 1988); (2) coligação, 

                                                           
3 "you shall judge a word by the company it keeps." (tradução minha) 
4 "words tend to go together and make meanings by their combinations". (SINCLAIR, 2004, p.29) 
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que vem a ser a associação entre itens lexicais e gramaticais – por exemplo, start é 

mais comum com sintagmas nominais e orações -ing, enquanto begin é mais usado 

com um complemento “to” (BIBER; CONRAD; REPPEN, 1998); (3) prosódia 

semântica, que é a associação entre itens lexicais e conotação (positiva, negativa ou 

neutra) de campos semânticos, por exemplo cause possui uma prosódia semântica 

negativa, pois se associa a palavras desfavoráveis, como problems e cancer 

(STUBBS, 1995). Esta pesquisa trabalha com os dois primeiros tipos, já que muitos 

exercícios serão baseados em linhas de concordância – que são uma listagem das 

ocorrências de um item específico, dispostas de tal modo que a palavra de busca 

aparece centralizada na página, e a palavra de busca é acompanhada do seu 

contexto original, isto é, das palavras que ocorreram próximas a ela no texto 

(BERBER SARDINHA, 2004). Assim, os alunos podem trabalhar com colocações 

e, simultaneamente, começar a chegar às suas próprias conclusões em relação a 

língua, com o uso das coligações. 

As noções de padrão de linguagem, lexicogramática e frequência 

desenvolvidas por Sinclair – que, a seu turno, são provenientes das propostas de 

Firth – influenciaram a produção de dicionários e diversos estudos na área de 

lexicografia, análise de discurso, tradução e ensino de línguas (STUBBS, 1995). 

Entretanto, Leech (1992, p. 106) salienta alguns aspectos que devem ser 

levados em consideração quando se trabalha com pesquisa empírica, para que não 

nos concentremos apenas no que é teoricamente possível, mas, sim, no que é 

provável: (1) por maior que seja um corpus, ele é apenas uma amostra da língua em 

uso; (2) os dados a analisar devem ser escolhidos aleatoriamente, e não de acordo 

com a preferência do pesquisador, e nenhum deles pode ser considerado irrelevante 

para a pesquisa; (3) teorias ou modelos podem ser criados para explicar os dados 

encontrados (a partir da intuição ou experiência do investigador, por exemplo), mas 

os valores quantitativos do modelo devem ser obtidos a partir dos dados do corpus; 

(4) a precisão do modelo pode ser testada em outro corpus; (5) a princípio, a 

qualidade de um modelo pode ser medida e comparada com a de outros modelos 
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(essa interação é importante para que os modelos de desempenho linguístico sejam 

progressivamente aperfeiçoados) e diferentes modelos podem ser testados com o 

mesmo corpus, de forma que a superioridade de um modelo em relação a outro 

possa ser demonstrada. 

Até agora falamos da vertente europeia. Agora passaremos para a norte-

americana, que desenvolveu ferramentas de análise próprias. Segundo Berber 

Sardinha (2004a), o linguista de corpus de maior destaque desta vertente é Douglas 

Biber, que impulsionou os estudos com corpora por meio da Análise 

Multidimensional (uma abordagem metodológica), desenvolvida por ele em 

meados da década de 1980 e apresentada ao mundo em 1988, na obra Variation 

across speech and writing. Essa abordagem será detalhada e discutida na seção 

1.1.2 deste capítulo.  

É importante ressaltar que a vertente norte-americana da LC é baseada 

principalmente em cálculos estatísticos, com a finalidade de identificar a variação 

em registros diversos – entendidos como variedades linguísticas, gerais ou 

específicas, como por exemplo o discurso acadêmico ou cartas pessoais (BERBER 

SARDINHA, 2000a) –, por meio de uma metodologia que considera dezenas de 

variáveis linguísticas relacionadas ao contexto situacional. Entre as possíveis 

variáveis estão categorias como informalidade, estilo, oralidade, etc. Porém, a 

análise também leva em consideração os pressupostos da base europeia,  tais como 

padrões lexicogramaticais e concordâncias, para a elaboração das pesquisas. Isso 

também pode ser melhor entendido na seção 1.1.2 deste capítulo, onde o estudo de 

Biber (1988) é explicado e as mencionadas variáveis linguísticas estão apresentadas 

correlacionadas à variação de registros. 

De maneira geral, podemos dizer que a vertente europeia privilegia a 

identificação de padrões de linguagem que estão na descrição de diversos tipos de 

textos, enquanto que a norte-americana privilegia a análise de variação existente 

entre diferentes registros de uma língua, mostrando que as escolhas linguísticas 

podem mudar conforme o registro. Neste trabalho, ambas as vertentes são 
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consideradas importantes para o ensino de inglês a partir de um corpus de música, 

pois tanto os padrões quanto a variação entre os registros foram essenciais para a 

elaboração de atividades didáticas relevantes para o aprendizado do aluno. 

Porém, a LC não é utilizada apenas em ensino. As principais ocupações 

da LC passam também pela compilação de corpora – na construção de um corpus 

especializado de uma língua ou variedade, tal como a linguagem jurídica, 

jornalística, médica etc. –, pelo desenvolvimento de ferramentas para a análise de 

corpora, pela descrição de linguagem e pela exploração do uso de descrições 

baseadas em corpora para várias aplicações – tais como ensino-aprendizagem de 

línguas, processamento de linguagem natural por máquinas, reconhecimento de voz 

e tradução. Este trabalho encaixa-se na última ocupação mencionada, que enfoca o 

ensino-aprendizagem de línguas. 

 

1.1.1 Histórico 

 

Em face do mencionado na seção 1.1, a LC utiliza-se de ferramentas 

computacionais e sua história se confunde com a do desenvolvimento tecnológico, 

principalmente após a popularização do computador (BERBER SARDINHA, 

2000b). Desenvolvendo essa reflexão, é possível identificar dois períodos 

importantes desde seu surgimento: antes do advento do computador, e depois. 

Antes do computador, já se fazia uso de corpus. Na Grécia Antiga foi 

criado o Corpus Helenístico, definido por Alexandre, o Grande, cuja compilação e 

estudos foram feitos em 320 a.C.. Na Antiguidade e Idade Média, produziam-se 

corpora de citações da Bíblia. Acunzo (2012) aponta que o primeiro trabalho com 

concordâncias da Bíblia é o Concordantia Morales, anônimo, mas associado a 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Desenvolvimento_tecnol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_Helen%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antiguidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
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Antônio de Pádua, um doutor da Igreja5 que viveu nos séculos XII e XIII e cuja 

intenção era comprovar a unidade harmônica de inspiração divina por meio de 

padrões linguísticos (McCARTHY e O’KEEFE, 2010). Durante boa parte 

do século XX, o uso de corpora foi feito para a descrição da linguagem e, com este 

fim, os textos eram coletados, armazenados e analisados ainda manualmente. A 

dificuldade de se realizar estudos desse tipo era enorme. Mesmo assim, havia 

grande interesse na coleta e exploração de corpora e as equipes de trabalho 

chegaram a contar com 5.000 analistas. Os problemas da possibilidade de erro e da 

falta de consistência persistiram ou até pioraram com grandes equipes. A alternativa 

que se vislumbrava era diminuir o tamanho dos corpora, mas isso atentava contra a 

própria natureza da pesquisa. O que faltava era justamente um instrumento que 

permitisse a análise de dados de modo confiável, mas a tecnologia da época não 

permitia isso (BERBER SARDINHA, 2000b). 

Mesmo em meio a esse cenário desfavorável, os estudos baseados em 

corpora não pararam. Firth, que, na década de 50, era o linguista mais importante, 

defendia a descrição da linguagem por meio de dados reais. O corpus SEU (Survey 

of English Usage), por exemplo, foi compilado e etiquetado manualmente, em 

1959. Disso decorreu a criação de corpora eletrônicos e serviu como impulso e 

modelo para o desenvolvimento dos etiquetadores computadorizados 

contemporâneos (KADER e RICHTER, 2013). 

Com a chegada do computador, nos anos 1960, o cenário começou a 

mudar. O lançamento do corpus Brown em 1964, o primeiro corpus geral lido por 

computador, com 1 milhão de palavras, é considerado o fato que alavancou o 

desenvolvimento da LC, por ser o pioneiro dos corpora eletrônicos. É notável por 

haver sido concebido em um período ainda desfavorável para os estudos empiristas 

e, também, pela dificuldade de compilação em computadores mainframe6. 

                                                           
5 Doutores da Igreja (do latim Doctores Ecclesiae) são homens e mulheres que enalteceram o Cristianismo 

da Igreja Católica por meio de pensamentos, pregações ou escritos. In: 

http://www.newadvent.org/cathen/05075a.htm Acesso em dezembro de 2015. 
6 Computadores mainframe são computadores de grande porte dedicados normalmente ao processamento de 

um volume grande de informações. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SEU&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_Brown&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mainframe
http://www.newadvent.org/cathen/05075a.htm
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A popularização dos estudos com corpora ocorreu nos anos de 1980, com 

o aparecimento dos computadores pessoais, cujo desenvolvimento – 

especificamente o aumento da capacidade de armazenar e processar dados – levou à 

disponibilização de números maiores de corpora e ferramentas para pesquisas, 

contribuindo para a consolidação da LC. Nessa mesma direção, vale destacar que 

foi nesta década que Biber lançou seu trabalho Variation across speech and 

writing, introduzindo a Análise Multidimensional. 

Owen (1993, p. 168) afirma que a LC se apresenta como “uma nova 

abordagem da descrição gramatical, que penetra nas partes da linguagem 

inacessíveis a outras gramáticas”. Para Hunston (2005), não é um exagero dizer que 

tais estudos revolucionaram a maneira de estudar a linguagem e suas aplicações 

durante as últimas décadas.  

Vários corpora têm sido coletados com diferentes propósitos. Dentre os 

diferentes tipos de corpora encontrados, destacam-se o corpus geral e o corpus 

especializado. Um corpus geral é uma coletânea de textos utilizada para explorar 

uma determinada língua. É também usado como referência para análise contrastiva 

ou para fornecer uma descrição geral da língua. É o tipo de corpus que, de acordo 

com Sinclair (1991), armazena uma enorme quantidade de dados, compreendendo 

uma ampla gama de gêneros e áreas temáticas, com a intenção de refletir o uso 

típico da língua, de uma maneira geral. O mesmo autor faz um paralelo com a 

botânica, pois, do mesmo modo que não se pode estudá-la criando e estudando 

flores artificiais, exemplos reais são inquestionáveis quanto ao seu uso e ocorrência 

na língua.  

O corpus especializado compõe-se de textos de um tipo específico, como, 

por exemplo, editoriais, palestras, trabalhos acadêmicos, conversas informais, etc., 

e seu objetivo é ser representativo de um determinado tipo de texto (HUNSTON, 

2005). Um exemplo desse tipo de corpus vem desta própria pesquisa: o corpus 

especializado utilizado aqui, como se verá em maior detalhe a seguir, é o Corpus of 

English Lyrics (CoEL), com 154.487 palavras, presentes em 585 letras de músicas 
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das bandas Beatles, Bon Jovi e Maroon 5, e do cantor Bruno Mars. Outro exemplo 

de corpus especializado é o utilizado na pesquisa de Veirano Pinto (2013), que 

utilizou o corpus especializado American Movie Corpus (AMC), composto por 

5.838.705 palavras. O AMC reúne 640 filmes dos gêneros cinematográficos 

ação/aventura, comédia, drama e horror/suspense/mistério, ao longo de 80 anos de 

cinema falado.  

Além dos corpora geral e especializado descritos acima, também vale 

ressaltar o corpus de monitoramento, que é bem parecido com o corpus geral. 

Entretanto, diferentemente do corpus geral, o corpus monitor, ou de 

monitoramento, se atualiza constantemente, a exemplo do Corpus of Contemporary 

American English (COCA). O corpus monitor COCA também foi utilizado nesta 

pesquisa, para contrastar com as informações obtidas no CoEL.  

Em relação à tipologia do corpus, BERBER SARDINHA (2004, p. 20), 

apresenta um esquema com os principais critérios quanto à definição e propósito do 

corpus. De acordo com a definição da tipologia do corpus, este pode ser:  

(1) Modo: falado ou escrito;  

(2) Tempo: sincrônico, diacrônico, contemporâneo ou histórico;  

(3) Seleção: amostragem, monitor, dinâmico, estático ou equilibrado;  

(4) Conteúdo: especializado, regional ou multilíngue;  

(5) Autoria: de aprendiz ou de língua nativa;  

(6) Disposição interna: paralelo ou alinhado (aplica-se apenas a trabalhos 

que envolvem tradução);  

(7) Finalidade: de estudo, de referência ou de treinamento.  

Podemos dizer que o corpus CoEL, para essa pesquisa, abarca os 

seguintes critérios propostos por Berber Sardinha (2004, p.20): (1) Modo: escrito; 

(2) Tempo: contemporâneo; (3) Seleção: amostragem; (4) Conteúdo: especializado; 

(5) Autoria: de língua nativa e (7) Finalidade: de estudo. 

Dentre as várias possibilidades de utilização de corpora, há o uso 

simultâneo de um corpus especializado, que tenha ou não sido coletado pelo 
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próprio pesquisador, e de um corpus geral ou de monitoramento, colocando em 

contraste os resultados obtidos especificamente em seu corpus com aqueles obtidos 

no corpus de maior amplitude, passando então a observar e destacar as 

especificidades de seu corpus em relação a outros tipos de textos ou registros 

presentes na língua estudada. Essa é a abordagem que será utilizada neste trabalho.  

 

1.1.2 Análise Multidimensional 

 

A Análise Multidimensional (AMD) refere-se a uma metodologia tanto 

quantitativa (realizada por meio de procedimentos estatísticos) como qualitativa (ao 

interpretar os conjuntos de variáveis resultantes da aplicação de soluções 

estatísticas), que visa identificar a variação existente entre os registros de uma 

língua. É realizada a partir de levantamentos estatísticos de características 

linguísticas, realizadas por computador e desenvolvida pelo linguista Douglas 

Biber. Berber Sardinha (2004, p.300) apresenta-nos a seguinte definição para a 

AMD: 
 

É uma abordagem para a análise de corpus que usa procedimentos estatísticos 

(principalmente análise fatorial), visando o mapeamento das associações entre um 

conjunto variado de características linguísticas dentro do corpus de estudo. Também 

usa procedimentos automáticos e semiautomáticos para análise do corpus, tais como 

etiquetagem morfossintática (part of speech tagging). 

 

A AMD (BIBER, 2001) tem por princípios básicos o fato de preocupar-se 

em estudar textos, registros e tipos de textos, ao invés de características linguísticas 

individuais, na hipótese de que os tipos de textos difiram entre si linguística e 

funcionalmente. Ela é multidimensional porque parte-se do pressuposto de que 

parâmetros múltiplos de variação operem em qualquer domínio do discurso. A 

coocorrência de padrões de linguagem definem cada dimensão – entendida como o 

estatuto que um fator (produto da análise fatorial) assume assim que ele é 
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interpretado do ponto de vista de sua função comunicativa, levando em conta tanto 

as características linguísticas quanto as características partilhadas pelos registros 

que estão representados no fator (BERBER SARDINHA ET AL., no prelo). Dessa 

forma, a dimensão é identificada empiricamente por meio de técnicas estatísticas 

multivariadas. 

Anteriormente à Análise Multidimensional, a tendência era de que se 

estudasse a coocorrência de poucos traços e que se fizesse a interpretação de acordo 

com a interpretação do pesquisador, sem cálculos estatísticos que comprovassem os 

resultados. A variação entre registros era investigada comumente por meio de 

poucos parâmetros e, por conseguinte, a distinção que se fazia entre textos era 

incompleta, pois privilegiava apenas algumas das muitas diferenças que podem 

existir entre os textos. Um exemplo disso é que, ao trabalharmos com AMD, 

analisamos o texto de maneira quantitativa e qualitativa, para podermos interpretar 

a variação entre eles. Antes dessa abordagem, a análise era apenas qualitativa, 

sujeita a erros, pois o pesquisador não analisava todos os textos e sua intuição era 

bem marcante na interpretação dos dados. 

Essa ênfase no emprego de poucos parâmetros também tinha o efeito de 

polarizar a descrição de cada parâmetro; assim, havia uma tendência para se 

descrever textos por meio de dois opostos, por exemplo, formal versus informal. 

Para Biber, a variação entre as variedades linguísticas (tais como gêneros e 

períodos históricos) deve levar em conta uma maior quantidade de traços, já que 

nenhum traço isolado é suficiente para uma descrição adequada. Por último, a 

descrição da coocorrência feita por meio da intuição podia ser falha, já que o 

analista não oferecia uma descrição objetiva dos traços que supostamente ocorriam. 

O que a AMD se propõe é a fornecer o instrumental para a identificação de padrões 

de coocorrências de dois tipos de características, visando uma caracterização de 

uma língua, ou de um conjuto de tipos de textos, de modo abrangente (BERBER 

SARDINHA, 2000a).  

Biber partiu da perspectiva de que os falantes de uma língua possuem, 
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além do conhecimento lexical, conhecimento sobre a estrutura e o uso da língua 

(BIBER, 1988, p. 8), para usá-la de acordo com as exigências funcionais e 

situacionais. Com essa abordagem, o autor investigou a variação na Língua Inglesa 

(LI) confrontando textos dos mais variados registros (desde conversas telefônicas a 

resenhas jornalísticas, de livros didáticos e artigos acadêmicos a programas de rádio 

e TV), para delinear as características linguísticas típicas de cada registro, obtendo 

uma descrição abrangente da LI e esclarecendo como os vários registros variam por 

dimensões, que podem ser entendidas como espaços de coocorrência de 

características linguísticas. Biber (1988) identificou cinco dimensões a partir da 

análise de 67 variáveis linguísticas (v. Tabela 1) presentes em 481 textos que 

representam 23 diferentes registros da LI (v. Tabela 2), proporcionando um modelo 

da variação existente entre os registros que ainda não foi superado. O quadro a 

seguir (Quadro 1) apresenta as dimensões identificadas em Biber (1988): 

 
QUADRO 1 – DIMENSÕES DE VARIAÇÃO DA LÍNGUA INGLESA 

Dimensão 1 Produção com Interação versus Informacional 

Dimensão 2 Preocupações Narrativas versus Não Narrativas 

Dimensão 3 Expressões Explícitas versus Dependentes do Contexto 

Dimensão 4 Persuasão Explícita 

Dimensão 5 Informação Abstrata versus Não Abstrata 

Fonte: Delfino (2016), para esta pesquisa, adaptado de Biber (1988). 

 

De acordo com Biber (1988, p.13), uma “dimensão linguística é 

determinada a partir de uma correlação consistente de padrões entre as 

características. Ou seja, quando um grupo de características ocorre com frequência 

em textos, essas características definem uma dimensão linguística”7.  

Os grupos de variáveis referidos na AMD são formados pelas 

características linguísticas dos textos (também denominados traços linguísticos). 

Elas são fundamentais para a AMD porque sua presença ou ausência são 

determinantes na classificação de um texto em uma dimensão de variação, 

demonstrando a função comunicativa e situacional do(s) registros(s). Observa-se 

                                                           
7 No original: “A linguistic dimension is determined on the basis of a consistent co-occurrence pattern 

among features. That is, when a group of features consistently co-occurs in texts, those features define a 

linguistic dimension”. 
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variação nas escolhas dos falantes e os falantes utilizam essas possibilidades 

(diferentes características linguísticas) para dizer as mesmas coisas, dependendo de 

seu propósito e da função comunicativa.  

A seguir, detalhamos o Quadro 1, acima, que trata das dimensões de 

variação da LI, a que Biber chegou em 1988, descrevendo cada dimensão. Nas 

figuras subsequentes a cada dimensão, mostra-se em um diagrama o 

posicionamento de vários registros ao longo das correspondentes dimensões, 

afastando-se ou aproximando-se dos dois polos opostos, em um contínuo. Os 

registros que aparecem em maiúsculas são registros orais, enquanto os grafados em 

minúsculas referem-se a registros escritos. 

Dimensão 1 – Produção com interação versus informacional: o polo 

positivo (polo que traz as variáveis que possuem correlações positivas, ou seja, que 

possuem maior peso no fator e que tendem a coocorrer) é repleto de variáveis 

lexicogramaticais que indicam interação, como contrações e pronomes de primeira 

e segunda pessoa, muito comuns em conversas, tanto ao telefone quanto face a face. 

Seu polo negativo (o polo composto por variáveis de correlação negativa), por 

outro lado, possui variáveis lexicogramaticais que sinalizam densidade de 

informação, como por exemplo, preposições e substantivos, muito comuns em 

documentos oficiais, reportagem jornalística e prosa acadêmica, por isso a 

nomenclatura “Produção com interação versus informacional”. 
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FIGURA 1 – DIMENSÃO 1: PRODUÇÃO COM INTERAÇÃO VERSUS INFORMACIONAL 

Polo Positivo – Produção com interação 

| CONVERSAS TELEFÔNICAS 

| 

35 CONVERSAS FACE A FACE 

|  

30 

| 

25  

| 

20 cartas pessoais 

| PALESTRAS ESPONTÂNEAS 

| ENTREVISTAS 

15  

|  

10       

| 

5 

| ficção romântica 

| PALESTRAS PREPARADAS 

| 

0 ficção de mistério e aventura 

| ficção geral 

| cartas profissionais 

| RÁDIO E TV 

- 5  

| ficção científica 

| religião 

| humor 

-10 cultura popular, editoriais, passatempo 

| biografias 

| resenhas jornalísticas  

-15 prosa acadêmica, reportagem jornalística 

| documentos oficiais 

Polo Negativo – Informacional 

 

Dimensão 2 – Preocupações narrativas versus não narrativas: apresenta 

diversas variáveis comumente relacionadas ao ato de se contar histórias (BIBER, 

CONRAD E REPPEN, 1998). Podemos chegar a uma proposição mais forte 

inferindo que o propósito do falante ao elaborar seu texto era o de narrar um evento. 

É preciso insistir que a dimensão não possui variáveis com correlação negativa 

significantes para se contraporem àquelas relativas à narração (por isso se 

encontram entre parênteses na Tabela 1). Os registros que melhor demonstram uma 

preocupação com a narração são os registros de ficção, enquanto que os que melhor 

exprimem uma orientação não narrativa são os registros de rádio e TV, 

passatempos e documentos oficiais.  
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FIGURA 2 – DIMENSÃO 2 - PREOCUPAÇÕES NARRATIVAS VERSUS NÃO NARRATIVAS  

Pólo Positivo - Narrativo 

| ficção romântica 

| 

| 

6 ficção de mistério, geral e científica 

| ficção de aventura 

5  

| 

4  

| 

3  

| 

2 biografias   

| PALESTRAS ESPONTÂNEAS 

1 humor 

| PALESTRAS PREPARADAS 

| reportagm jornalística 

| cartas pessoais 

0 cultura popular 

| CONVERSAS FACE A FACE 

| religião; editoriais 

-1 CONVERSAS PÚBLICAS 

| resenhas jornalísticas 

-2 CONVERSAS TELEFÔNICAS 

| cartas profissionais 

| prosa acadêmica 

| documentos oficiais 

-3 passatempo hobbies 

| RÁDIO E TV 

Pólo Negativo – Não narrativo 

 

Dimensão 3 –  Referências explícitas versus dependente do contexto: 

observamos a presença de orações relativas, nominalizações e coordenação frasal 

no polo positivo. Esses aspectos linguísticos referem-se, com frequência, ao ato de 

explicar e elaborar informações e referências em um texto (BIBER, 1988, p.110). 

Os registros que apresentam referência explícita em maior grau são documentos 

oficiais, cartas profissionais, resenhas jornalísticas e prosa acadêmica. Já os 

advérbios no polo negativo são normalmente utilizados para fazer referência a algo 

exterior ao texto, por isso a nomenclatura “Referências explícitas versus 

dependente do contexto”. Os registros de rádio e TV, conversas telefônicas e face a 

face e ficção romântica exprimem referência dependente da situação em que o texto 

está inserido.  
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FIGURA 3 – DIMENSÃO 3 - REFERÊNCIAS EXPLÍCITAS VERSUS DEPENDENTE DO CONTEXTO 

Polo Positivo – Referências Explícitas 

| documentos oficiais 

7  

| cartas pessoais 

6  

| 

5 

| resenhas jornalísticas; prosa acadêmica 

4  

| religião      

3          

| cultura popular 

2  

| editoriais; biografias 

| PALESTRAS ESPONTÂNEAS 

1  

| PALESTRAS PREPARADAS; passatempo 

0  

| reportagem jornalística; entrevistas 

| humor 

-1  

| ficção científica 

-2 

| 

-3  

| ficção geral 

| cartas pessoais; ficção de mistério e aventura 

-4 CONVERSAS FACE A FACE; ficção romântica 

| 

-5 

| CONVERSAS TELEFÔNICAS 

| RÁDIO E TV 

Polo Negativo – Dependente do Contexto 

 

Dimensão 4 – Persuasão Explícita: é marcada por verbos modais, no 

infinitivo, e suasivos (de persuasão), que são verbos que carregam o sentido de 

aconselhar ou persuadir alguém a fazer alguma coisa. Por isso essa dimensão 

recebeu o nome de “Persuasão explícita”. Os registros de caráter mais persuasivo 

são as cartas profissionais, os editoriais e a ficção romântica. Por outro lado, os 

registros nos quais a persuasão é menos explícita são os de rádio e TV, resenhas 

jornalísticas e ficção de aventura. 
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FIGURA 4 - DIMENSÃO 4 – PERSUASÃO EXPLÍCITA 

Polo Positivo - Persuasivo 

| cartas profissionais 

| 

3 editoriais 

| 

2 ficção romântica 

| passatempo 

| cartas pessoais 

1 CONVERSAS PÚBLICAS; ficção geral 

| PALESTRAS PREPARADAS; CONVERSAS TELEFÔNICAS 

| PALESTRAS ESPONTÂNEAS; religião 

0 documentos oficiais       

| CONVERSAS FACE A FACE; cultura popular; humor 

| prosa acadêmica 

| biografias; ficção de mistério e científica; reportagem 

jornalística 

-1  

| ficção de aventura       

-2 

| resenhas jornalísticas  

-3  

| 

-4  

| RÁDIO E TV 

Polo Negativo – Não Persuasivo 

 

Dimensão 5 – Informação abstrata versus não abstrata: essa nomenclatura 

se deu principalmente em virtude da presença de variáveis relacionadas à voz 

passiva e às orações reduzidas de particípio, por serem aspectos gramaticais típicos 

de textos que veiculam informação mais abstrata como textos acadêmicos, 

documentos oficiais e religiosos. Segundo Biber (1988), tecnicidade e formalidade 

sugerem a presença de linguagem abstrata. Já as conversas telefônicas, face a face e 

ficção romântica apresentam informação menos abstrata. 

Todas as variáveis que constituem as Dimensões 1 a 5 apresentadas 

acima, suas etiquetas e seu peso (usado para calcular os escores de cada fator) 

foram dispostos na Tabela 1, a seguir, adaptada de Veirano Pinto (2013, p. 181). A 

tabela também traz a coluna “Escore”, que vem a ser uma pontuação que os textos 

recebem por meio de cálculos baseados na frequência das variáveis linguísticas que 

os compõem, indicando o grau de semelhança/diferença entre eles, com a finalidade 

de informar se a variável é utilizada no cálculo do escore dos textos na dimensão. 
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FIGURA 5 – DIMENSÃO 5: INFORMAÇÃO ABSTRATA VERSUS NÃO ABSTRATA 

Polo Positivo – Abstrato 
6  

| prosa acadêmica 

5 

| documentos oficiais 

4 

| 

3 

 | 

2  

| religião   

| passatempos 

1  

| resenhas jornalísticas 

| reportagem jornalística 

| cartas profissionais; editoriais 

0 cultura popular  

| humor; biografias  

-1  

| RÁDIO E TV 

-2 PALESTRAS PREPARADAS; ENTREVISTAS 

| ficção geral, científica e de aventura; PALESTRAS ESPONTÂNEAS 

| ficção de mistério; cartas pessoais 

-3 

| ficção romântica; CONVERSAS FACE A FACE 

| CONVERSAS TELEFÔNICAS 

-4 

Polo Negativo – Não Abstrato 

 

Nas dimensões nas quais seu peso aparece entre parênteses, elas são 

usadas apenas na interpretação do fator. Nas dimensões em que aparecem sem os 

parênteses, elas são usadas no cômputo do escore médio dos textos e na 

interpretação funcional do fator. Os polos são divididos entre positivo e negativo 

para mostrar a correlação entre as características linguísticas. O polo positivo 

mostra uma correlação entre certas características, enquanto o polo negativo mostra 

uma correlação entre outras características linguísticas que compõem o fator. A 

correlação entre os dois polos é, pois, excludente; isto é, quando um determinado 

grupo de variáveis linguísticas ocorre, outro grupo tende a não ocorrer. 
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A composição final do corpus de estudo de Biber (1988) compreende 23 registros 

distintos, discriminados na Tabela 1, a seguir: 

 

TABELA 1 – CORPUS UTILIZADO POR BIBER (1988) 

 Registros Tradução Palavras 

(Tokens) 

Textos 

Original 

1. Biographies Biografias 30.000 14 

2. Personal letters Cartas pessoais 6.000 06 

3. Professional letters Cartas profissionais 10.000 10 

4. Face-to-face conversations Conversas face a face 115.000 44 

5. Telephone conversations Conversas ao telefone 32.000 27 

6. Popular lore Cultura popular 30.000 14 

7. Official documents Documentos oficiais 28.000 14 

8. Editorials Editoriais 54.000 27 

9. Interviews (Public conversations, 

debates and interviews) 

Entrevistas 48.000 22 

10. Science-fiction Ficção científica 12.000 06 

11. Adventure fiction Ficção de aventura 26.000 13 

12. Mystery fiction Ficção de mistério 26.000 13 

13. General fiction Ficção geral 58.000 29 

14. Romantic fiction Ficção romântica 26.000 13 

15. Humor Humor 18.000 09 

16. Spontaneous speeches Palestras espontâneas 26.000 16 

17. Planned speeches Palestras preparadas 31.000 14 

18. Hobbies (skills and hobbies) Passatempos 30.000 14 

19. Academic prose Prosa acadêmica 160.000 80 

20. Broadcast Rádio e TV 38.000 18 

21. Religion Religião 34.000 17 

22. Press reportage Reportagem jornalística 88.000 44 

23. Press reviews Resenhas jornalísticas 34.000 17 

 Total  960.000 481 

Fonte: Veirano Pinto, 2013, p. 177 (adaptado de BERBER SARDINHA, 2012). 

Na pesquisa aqui apresentada, assim como em Biber (1988), as 

características linguísticas foram anotadas por um programa de etiquetagem, o 

Biber Tagger, desenvolvido por Biber, que, assim como outros etiquetadores, 

coloca ao lado de cada palavra uma etiqueta, ou seja, uma sigla que indica a 

classificação gramatical ou lexical da palavra (v. Tabela 1 – coluna “Etiqueta”). 

Após a classificação das palavras, suas frequências são contadas e computadas sob 

a forma de variáveis para uso no programa estatístico Biber Tag Count. Todo esse 

procedimento se fez necessário nesta pesquisa para que o registro música pop 

pudesse ser alocado nas cinco dimensões de Biber apresentadas acima, por meio de 

comparação dos textos das bandas/cantor do CoEL em relação aos registros 

compilados por Biber em 1988. 

A seguir abordaremos a Linguística de Corpus em uma de suas áreas de 
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aplicação, que é o ensino-aprendizagem de línguas. 

 

 

1.2 LINGUÍSTICA DE CORPUS E ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

 

Há algum tempo acreditava-se que, para aprender a se comunicar em 

inglês, era necessário apenas aprender o vocabulário e as funções comunicativas, 

tirando o foco do aprendizado de estruturas gramaticais (PAIVA, 1998). A nossa 

proposta, diferentemente dessa visão, enfoca a abordagem da LC em relação ao 

ensino de línguas, por meio de pesquisas linguísticas que levem o aluno a ser 

responsável pelo seu aprendizado – pois, independentemente da “maneira” que se 

deva ensinar a língua, acreditamos que uma aula de LE deve ser baseada em 

pesquisa. Essa diferença não significa que esta pesquisa represente a proposição de 

mais um método novo, mas somente mais um esforço em colocar o foco da aula no 

aprendiz, na sua interação em sala de aula e nos aspectos lexicogramaticais. Espera-

se, com isso, que o próprio aluno vá se apropriando do vocabulário e das funções 

comunicativas da língua estudada.  

Com a crescente popularização dos estudos da LC, ferramentas e suas 

aplicações, tem havido um grande interesse de pesquisadores em usá-la no ensino 

de línguas, pois ela pode fornecer elementos relevantes relativos à frequência de 

palavras, às colocações, ao estudo de ocorrência e coocorrência de determinados 

itens. Exemplo disso são os trabalhos de Acunzo (2012), Delegá-Lucio (2013), 

Veirano Pinto (2008), entre outros, que utilizam a LC para trabalhar com ensino de 

línguas. Além disso, o uso de linguagem autêntica, ou seja, a linguagem em uso no 

cotidiano das pessoas, torna o aprendizado mais significativo e proporciona 

informação mais confiável acerca da linguagem em uso (MISHAN, 2005).  

Dessa maneira, podemos dizer que, ao basearmos as atividades propostas 

aos alunos nos resultados de uma pesquisa com corpora, podemos fazer com que as 
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escolhas de conteúdo apresentem itens linguísticos (palavras, expressões, estruturas 

frasais) com alta frequência e que sejam relevantes para o aluno, principalmente se 

o corpus utilizado para a montagem das aulas for do interesse e escolha dos alunos. 

Nesta pesquisa, com o intuito de motivar os alunos, a compilação do corpus CoEL 

foi feita a partir de uma eleição, por parte dos alunos, de suas bandas e cantores 

favoritos em inglês.  

Além dos fatores elencados, o professor/pesquisador passa a poder contar 

com a observação direta dos fenômenos linguísticos, o que garante certo nível de 

confiança ao trabalho, uma vez que os eventos são retratados tal como ocorrem e 

não como se acredita que podem ocorrer. Hunston (2005, p. 196) atesta que o 

corpus possui um impacto direto na atividade profissional do professor de LE de 

duas maneiras: em primeiro lugar, modifica a maneira pela qual a língua é 

percebida, a partir das descrições linguísticas; em segundo lugar, porque pode ser 

explorado para produzir material de ensino, formando uma base para o 

planejamento de novos conteúdos e metodologia. Já Berber Sardinha (2004a, p. 

279) relata cinco fatores importantes que a LC traz para o ensino de LE: a obtenção 

de respostas a perguntas sem resposta nas obras de referência; a ênfase no 

desenvolvimento do espírito pesquisador, tanto do professor como do aluno; a 

independência do professor em relação ao curso, ao livro didático e aos materiais de 

referência; o incentivo à postura ativa do aluno; e o centramento no aluno, pela 

individualização do aprendizado. 

Biber; Conrad e Reppen (1998) afirmam que uma das grandes vantagens 

de uma abordagem baseada em corpus é que ela proporciona um alcance e uma 

fidedignidade antes impossível e que pode ser utilizada na sala de aula. Berber 

Sardinha (2004a, p. 254) resume o acesso e a exploração de corpora no ensino em 

quatro áreas principais: descrição da linguagem nativa, descrição da linguagem do 

aprendiz, transposição de metodologias de pesquisa acadêmica para a sala de aula e 

desenvolvimento de materiais de ensino, currículos e abordagens. 

A LC propicia uma série de abordagens para o ensino de línguas com 
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base na exploração de corpora, que serão analisadas a seguir. 

O Lexical Syllabus (Currículo Lexical), desenvolvido por Dave Willis 

(1990) e concretizado na série de livros didáticos Collins Cobuild English Course, é 

uma proposta baseada tanto nos princípios como na metodologia da LC, cujas 

características principais são os materiais baseados em corpora, o ensino das 

palavras mais frequentes da língua, sem divisão entre léxico e gramática, por meio 

de dados reais e com uma metodologia centrada no aluno. 

Tim Johns (1991) é um defensor da abordagem de Ensino Movido por 

Dados (Data Driven Learning – DDL), cuja proposta é a utilização de linhas de 

concordância na sala de aula, destacando o papel do professor em enfatizar a 

habilidade de descoberta no aluno, propiciando meios para que isso ocorra. O 

computador entra como elemento central da aprendizagem, no papel de informante 

e não de substituto do professor (BERBER SARDINHA, 2004). Nessa abordagem, 

o papel do professor é despertar no aluno a autonomia e estratégias de descoberta. 

O ensino da língua é baseado em linhas de concordância, e o aluno descobre o 

funcionamento da língua por meio da observação de dados linguísticos autênticos, 

indutivamente, de modo que perceba a existência de padrões lexicogramaticais.  

O Quadro 2, a seguir, mostra exemplos de linhas de concordância da 

palavra get no corpus CoEL. A palavra a ser analisada aparece destacada na 

listagem e pode ser chamada de nódulo8. Fizemos a seleção das linhas que 

proporcionassem o estudo das preposições colocadas do verbo em questão para 

poder transformar esse quadro em um exercício a ser utilizado em sala de aula. 

 

  

                                                           
8 Ou palavra de busca. 
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QUADRO 2 – LINHAS DE CONCORDÂNCIA DE GET DO CORPUS DE ESTUDO 

1  I would gladly hit the road get up and go if I knew That’s 

2  Why do we let the pressure get into our heads? Your broke 

3 you better do what she said Get to the barber shop and get 

4 your dreams before they rust Get what you can and hope it's 

5 u know I would beg and plead, get down on my knees Do most a 

6 to show you got bills to pay, get out my way it's time to  

7  streets No time for praying get up off your knees There's  

8 If you and me should get together, Who knows baby  

9 lookin' fine ain't she? … get out the way! No, no, no  

10 don't need you any longer So get off your knees Your words  

11 That I've got the key Oh So get in the car We can ride it  

12 That I've got the key Oh So get in the car We can ride it  

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa 

 

A Abordagem Lexical (LEWIS 1993; 1997) afirma que a base de uma 

língua é o léxico (vocabulário) e não a estrutura gramatical, além de também propor 

o ensino baseado em conceitos da LC, embora estes não sejam mencionados de 

modo explícito na obra. O léxico desempenha um papel central no conteúdo e na 

metodologia, mas, diferentemente do Currículo Lexical, o léxico é ensinado por 

meio de padrões ou porções (chunks). É privilegiado o ensino de padrões em textos 

(escritos ou falados), mas os alunos podem manter cadernos lexicais para registrar 

os itens que aprendem. Os aprendizes dessa linha são expostos a exercícios que 

envolvem a identificação, a comparação, a complementação e a categorização de 

itens lexicais. 

Berber Sardinha (2010) elaborou uma proposta de preparação de 

materiais de ensino de LE com corpus que vai além do uso de concordâncias. Ele 

utiliza outros instrumentos de análise do linguista de corpus, como listas de 

palavras, palavras-chave e pacotes lexicais/clusters (agrupamento de palavras). Isto 

resulta numa oportunidade de o aluno trabalhar não apenas com concordâncias em 

textos impressos, mas também de enfocar música e vídeo, por exemplo. Essa 

abordagem leva em consideração o fato de que alunos de LE possuem contato com 

a língua veiculada em mídias de tipos variados, sejam eles escritos (um texto de 

jornal, por exemplo), ouvidos (uma notícia de jornal), preparados para ser visto 

como se fosse espontâneo (um filme de cinema), entre outros. Berber Sardinha 

(2010) denominou multimídia/multigênero as mídias que, diferentemente das 
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tradicionais, como jornal, revista, livro, telefone, música, rádio e TV, surgiram no 

ambiente digital, como podcasts, tweets, Youtube videos, emails, e mensagens de 

WhatsApp, entre outras. A quantidade de gêneros ou registros, assim como a de 

mídias, é muito grande e tende a crescer, além de tornar-se mais complexa, com a 

transferência de gêneros de uma mídia para outra (BERBER SARDINHA, 2010). 

Como a sociedade está cada vez mais tecnológica, a sala de aula vê-se obrigada a 

capacitar os alunos, inseridos nessa sociedade, a ter um bom desempenho com 

esses gêneros, correndo o risco de, se não o fizer, ficar ultrapassada e 

desestimulante.  

Dentre todas as abordagens expostas acima, selecionamos a 

Multimídia/Multigênero como a mais adequada ao nosso objetivo, porque as 

atividades propostas por essa abordagem tentam reproduzir tarefas do mundo real, 

isto é, os usuários têm objetivos a atingir e, para isso, devem estar engajados com 

gêneros diversos. Nessa perspectiva, os alunos trabalham com os gêneros partindo 

de um contexto cultural social maior, chegando ao nível mais específico da 

lexicogramática, e entram em contato com muitos padrões, além de frequências de 

palavras isoladas e de classes gramaticais. O trabalho ganha coerência ao centrar-se 

em uma atividade social9 principal, de onde partem todas as atividades de ensino e 

para onde deve voltar a atividade no final. Este material pode ser feito baseado em 

modelo, o que diminui o tempo de preparação. Assim, padronizam-se as perguntas, 

e a maioria dos exercícios é padrão. Os aspectos negativos da modalidade 

Multimídia/Multigênero, por outro lado, são o fato de que a sua preparação do 

material é complexa, pois requer trabalhar com uma quantidade de gêneros 

diferentes, e pode ser vista meramente como um tipo de atividade comunicativa 

centrada em um tópico (música, no exemplo deste trabalho. A sua característica 

tecnológica requer muitos recursos e infraestrutura, por lidar com mídias diferentes. 

Porém, ainda assim, os pontos positivos mais do que superam os negativos, indo ao 

                                                           
9 Atividade Social: Enfoque nas atividades vividas pelos sujeitos no seu dia–a-dia, dentro e fora do espaço 

escolar, em que os gêneros são trabalhados como instrumentos e conceitos científicos são vistos em sua 

relação com a vida. (LIBERALI, 2009) 
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encontro dos nossos objetivos neste trabalho. 

De modo complementar, mas coerentemente ao sentido da pesquisa, a 

AMD tem contribuído, principalmente, para descrever e demonstrar como os textos 

variam no ambiente linguístico. Essa variação necessita ser ensinada em sala de 

aula, pois, no dia a dia do aluno, ele se depara com diferentes textos – e precisa 

saber trabalhar em/com diferentes contextos. 

Grieve-Smith, (2006, apud DELEGÁ-LÚCIO, 2013, p. 63) explica que: 

 

Há um grande número de aplicações pedagógicas dos estudos da variação situacional. 

A principal aplicação é que, com o conhecimento dos tipos de texto em uma língua e as 

características gramaticais que os diferenciam, um aluno de uma língua pode aprender 

quais tipos de textos pode esperar encontrar e trabalhar para dominá-los 

individualmente. 

 

Nossa proposta nesta pesquisa foi trabalhar com letras de música e textos 

wiki, com formato de enciclopédia, presentes na internet, para que os alunos 

pudessem ter contato com os padrões lexicogramaticais mais recorrentes em letras 

de música e no inglês geral, além de compará-los com outros registros, 

notadamente o texto de enciclopédia (texto altamente informacional, em 

contraponto à letra de música que é um texto interacional; cf. descrição da 

Dimensão 1, na seção 1.1.2 deste capítulo). 

A subseção que segue versa sobre a relação entre e música e a LC, os dois 

pontos principais desta pesquisa. 

1.2.1 A Música e a Linguística de Corpus 

 

Os trabalhos centrais da área, com extrema relevância para esta pesquisa 

são os de Berber Sardinha (2004a, 2010), assim como a dissertação (2002) e a tese 

(2010) de Bertóli-Dutra e as obras de Biber (1988 et seq.). Embora haja uma série 

de publicações e trabalhos na área de música e ensino de línguas, como Domoney e 
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Harris (1993), Frith (1998) e Murphey (1990), entre outros, há, hoje em dia, pouca 

pesquisa em LC envolvendo musicografia, ou seja, a reunião da obra musical de um 

artista, e atividades pedagógicas formuladas com base em corpora. O presente 

trabalho buscará preencher esta lacuna. 

Berber Sardinha (2004a) considera a língua um sistema probabilístico, no 

qual certos traços são mais frequentes que outros. Segundo Bertóli-Dutra (2010), as 

letras de música exibem padrões observáveis de regularidade que podem ser usados 

para ensinar a língua inglesa. 

O propósito de uma aula de inglês é manter o aprendiz em contato com o 

vocabulário fundamental da língua e, ao mesmo tempo, apresentar outras palavras 

contextualizadas, maximizando o desempenho dos alunos em sala de aula. No caso 

das músicas, a prática da língua falada, juntamente com as informações advindas de 

corpus, pode propiciar bons resultados, já que as letras de música são textos 

escritos para serem cantados (falados, uma espécie de diálogo) (BERTÓLI-

DUTRA, 2010, p.2). 

Frente ao exposto, pode-se inferir que as letras de música abrigam 

palavras comuns e espelham, guardadas as devidas proporções, a língua falada em 

diversas situações sociais. Em busca de um maior entendimento quantitativo entre a 

música em inglês e seu léxico, Silva (2010) apresenta alguns dados a respeito de 

como as letras de música tendem a contribuir para a prática da LI, utilizando um 

corpus de música com 782 letras de seis artistas, normalmente apreciados pelos 

aprendizes: Nirvana, Metallica, Michael Jackson, Iron Maiden, Beatles e Queen. 

No tocante às letras de músicas, o autor percebeu que quase 85% do corpus 

estudado possui um vocabulário considerado básico10, mostrando assim que a letra 

de música pode ser uma das estratégias para que o aprendiz domine muitas das 

1.000 palavras mais frequentes da LI, tendo, a partir desse contato, mais condições 

para assimilar outros itens lexicais não tão frequentes e considerados como sendo 

vocabulário de nível intermediário, ou até mesmo avançado. A música oferece a 

                                                           
10 Vocabulário Básico: 1.000 palavras mais frequentes da língua inglesa (SILVA, 2010) 
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oportunidade ao aprendiz de tornar-se responsável pelo seu aprendizado, por 

permitir um ganho lexicogramatical e a capacidade de refletir a língua usada no 

mundo real.  

Os exercícios didáticos, elaborados a partir de investigação baseada em 

corpus, ajudam no entendimento linguístico, pois o aluno começa a trabalhar não 

apenas com palavras isoladas, mas também com blocos que andam juntos em 

determinadas situações (por exemplo, get out, e não leave, para falar para uma 

pessoa ir embora). Ademais, as informações obtidas desse entrelaçamento de 

música e LC podem servir para a elaboração de materiais didáticos mais dinâmicos. 

A pesquisa, como será visto adiante, propiciou aos aprendizes de aulas de 

LE a oportunidade de aliar prazer e responsabilidade por seu aprendizado, na 

medida em que os alunos aprenderam a utilizar as ferramentas da LC e foram 

pesquisar aspectos linguísticos que encontraram, em outros textos, com auxílio dos 

softwares11 utilizados em sala de aula. Isso tornou as aulas mais relevantes e 

estimulantes, até para a pesquisa fora da sala de aula. 

No próximo capítulo falaremos dos passos utilizados para o 

desenvolvimento desta pesquisa, antes, durante e após as aulas serem ministradas 

com exercícios envolvendo LC e música na sala de aula. 

   

                                                           
11Destacamos alguns programas, como o AntConc, concordanciador gratuitamente disponível desenvolvido 

por Laurence Anthony, da Universidade de Waseda, no Japão, disponível em: 

http://www.laurenceanthony.net/software.html; o COCA (Corpus of Contemporary American English) é um 

corpus monitor da língua inglesa, disponível em: http://corpus.byu.edu/; o Sketch Engine possibilita o estudo 

do comportamento da língua através da pesquisa em grandes quantidades de textos, disponível em 

https://www.sketchengine.co.uk/. Acesso em dezembro de 2015. 

http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://corpus.byu.edu/coca/
https://www.sketchengine.co.uk/
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2 METODOLOGIA 

“The only truth is music.”  

 Jack Kerouac 

 

O presente capítulo mostra todos os passos seguidos para a confecção da 

pesquisa aqui apresentada e, para tal, divide-se em seis seções principais. A 

primeira apresenta o corpus de estudo (CoEL), incluindo considerações acerca dos 

critérios para escolha do referido corpus, assim como a sua coleta, e a descrição do 

corpus de comparação, usado como contraste para elaboração das atividades. Já a 

segunda seção trata da análise dos padrões encontrados no corpus de estudo, 

didaticamente relevantes para o ensino de ILE. 

A terceira seção apresenta os passos metodológicos da AMD utilizada 

nesta pesquisa, de natureza aditiva, capaz de permitir a comparação do registro 

música pop12 com outros registros da língua inglesa. Para uma melhor 

compreensão, a seção também trará, quando necessário, os parâmetros utilizados na 

elaboração dos cálculos estatísticos, bem como na interpretação dos resultados 

obtidos. 

A quarta seção detalha os procedimentos para a elaboração dos exercícios 

utilizados em sala de aula, explicitando os critérios desenvolvidos para a elaboração 

de exercícios utilizando a LC, assim como a escolha dos tipos de exercícios que 

foram contemplados nesta pesquisa. Já a quinta seção apresenta os procedimentos 

para uma entrevista realizada com os alunos participantes da pesquisa, relatando 

sua opinião sobre aprender inglês utilizando a LC. A sexta e última seção trata do 

Diário Reflexivo, relatando como ele foi desenvolvido e utilizado antes, durante e 

                                                           
12 De acordo com o dicionário Macmillan, música pop é um tipo de música, geralmente tocada em 

instrumentos eletrônicos, que é popular para muitas pessoas por consistir de canções curtas com uma batida 

forte e letras simples e fáceis de serem lembradas. De acordo com o Grammy Awards, as bandas Beatles e 

Maroon 5 e o cantor Bruno Mars são considerados artistas pop. Em relação à banda Bon Jovi há uma 

duplicidade, já que já foi indicada a prêmios tanto como banda de rock (2001), assim como uma banda pop 

(2003, 2004, 2008 e 2010). Disponível em: http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/pop-

music. Acesso em dezembro de 2015. 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/pop-music
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/pop-music
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após as aulas para aprimorar, melhorar e, por vezes, mudar os exercícios 

elaborados. 

 

2.1. OS CORPORA DO ESTUDO  

 

O corpus constitui a alma dos estudos em LC e Análise 

Multidimensional. É a partir do corpus que os dados linguísticos que estudamos são 

obtidos – por exemplo, na LC, sua análise resulta na frequência e nos padrões de 

uso das palavras; na AMD, de sua parte, na frequência das características 

linguísticas, na quantificação das variáveis e na correlação entre elas, elementos 

que possibilitam o estudo da variação. Desse modo, os corpora assumem posição 

de destaque na metodologia de quaisquer estudos realizados nessas áreas. 

Em relação à tipologia do corpus, conforme vimos na seção 1.1.1 do 

capítulo anterior, podemos dizer que o corpus CoEL, utilizado neste estudo, abarca 

as seguintes características:  

(1) Modo: escrito, pois as letras de música são textos escritos;  

(2) Tempo: contemporâneo, por representar o período corrente;  

(3) Seleção: amostragem, por ser composto por porções de textos, 

planejado para ser uma amostra finita da linguagem como um todo;  

(4) Conteúdo: especializado, pois letras de música são um tipo de texto 

específico;  

(5) Autoria: de língua nativa, pois a maioria dos compositores das 

músicas é de falantes nativos; 

(6) Finalidade: de estudo, por ser o corpus a ser estudado na presente 

pesquisa. 

Os dados que compõem esta pesquisa são formados por um corpus 

composto de letras de todas as músicas das bandas Beatles, Bon Jovi e Maroon 5 e 

do cantor Bruno Mars, o que perfaz aproximadamente 150.000 palavras. Este 
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corpus foi considerado o corpus de estudo, coletado a partir das letras colocadas no 

site oficial das bandas e do cantor até janeiro de 2014. Essas bandas e o referido 

cantor foram escolhidos através de eleição realizada em novembro de 2013, em 

uma Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, onde a pesquisadora aplicou 

os exercícios elaborados a partir da análise desse corpus. A Tabela 2, a seguir, 

mostra detalhes do corpus em CoEL. 

 
TABELA 2 – COMPOSIÇÃO DO COEL  

Subcorpus Músicas Palavras 

CoEL Beatles 202 34.888 

CoEL Bon Jovi 220 59.964 

CoEL Bruno Mars 92 30.593 

CoEL Maroon 5 71 21.211 

CoEL 585 154.487 

Fonte: Delfino (2016), para esta pesquisa 

 

As músicas foram coletadas nos sites oficiais das bandas13, com exceção 

da banda Maroon 5. O site oficial da referida banda possuía menos canções do que 

o site Vagalume e, por essa razão, a pesquisadora optou por coletar as letras do 

referido site. A partir daí os dados foram tratados de forma que mantivessem a 

mesma formatação. Em suma, todos os dados foram arquivados retirando-se o título 

das canções – uma vez que se considera que eles não fazem parte integrante da letra 

– assim como qualquer figura, atalho ou qualquer outro componente que não seja 

palavra, e foram salvos no formato texto – pois esse é o formato requerido para o 

processamento dos dados no programa computacional AntConc, versão 3.2.4w 

(ANTHONY, 2011). 

A Tabela 3 mostra uma diferença no número de canções e de palavras 

presentes em cada subcorpus e isso ocorre em razão de alguns motivos: as músicas 

que perfazem o subcorpus da banda Beatles são apenas aquelas que a banda gravou, 

e não a de cantores individuais (ou seja, músicas gravadas independentemente por 

cada integrante não estão presentes); a banda Bon Jovi está há mais tempo 

                                                           
13 Beatles: http://www.beatleshp.com/; Bon Jovi: http://www.bonjovi.com/; Bruno Mars: 

http://www.brunomars.com/; Maroon 5: http://www.vagalume.com.br/maroon-5/ Acesso em janeiro de 

2014. 

http://www.beatleshp.com/
http://www.bonjovi.com/
http://www.brunomars.com/
http://www.vagalume.com.br/maroon-5/
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gravando e, por isso, o seu subcorpus possui uma maior quantidade de canções que 

os demais; as músicas lançadas após 2015 não fazem parte desta pesquisa e, assim, 

não foram incluídas músicas de novos CDs de Bon Jovi, Maroon 5 e Bruno Mars. 

Lembramos aqui que, além do mencionado corpus CoEL, a pesquisa 

empregou um corpus de comparação, que vem a ser um corpus representativo da 

língua que está em constante atualização e pode ser utilizado para contrastar com o 

que é em encontrado na língua em uso os achados de um corpus menor, como 

fizemos nesta pesquisa. O corpus de comparação utilizado para esta pesquisa foi o 

Corpus of Contemporary American English (COCA), com 520 milhões de palavras, 

distribuídas em 220.225 textos coletados entre 1990 e 2015, distribuídos 

igualmente entre cinco registros, a saber: falado, ficção, revista, jornal e acadêmico, 

sendo 20 milhões de palavras por ano (DAVIES, 2015). Este corpus foi utilizado 

como um contraponto em relação ao corpus de estudo para que pudéssemos ter 

certeza de que os padrões identificados nas letras de música são frequentes no 

inglês de maneira geral. 

 

2.2 ANÁLISE DOS PADRÕES 

 

Os dados foram analisados da seguinte maneira. Primeiramente, foi 

realizada a extração de listas de palavras do corpus de estudo, o CoEL, com auxílio 

do programa computacional AntConc. Depois, foi realizada a comparação manual 

das 100 palavras mais frequentes do corpus de estudo com o de comparação, o 

COCA (cf. Apêndice A).  

A partir dos dados obtidos nesta comparação, o corpus de estudo foi 

rodado no programa AntConc, onde linhas de concordância foram extraídas, 

revelando padrões a serem utilizados nos exercícios. O Quadro 3, abaixo, ilustra 

exemplos de linha de concordância do corpus CoEL com a palavra nódulo BUT, a 

21ª mais frequente no corpus de estudo, e 26ª colocada na lista de frequência do 
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corpus de comparação. 

 
QUADRO 3 – LINHAS DE CONCORDÂNCIA DE BUT DO CORPUS DE ESTUDO 

1 Oh, now but every girl I've ever had 

2 Every day I've done nothing but cry 

3 It's not the same but I am to blame, it's to plain to see. 

4 she'll always be the only girl for me. But 'till she's here please don't come near 

5 Best of times become desperation but how many tears must you cry to survive 

6 I can feel the fire but it's all in vain 

7 You can run but you can't hide 

8 Just seventeen but you act full grown 

9 Same bed, but it feels just a little bit bigger now 

10 Our song on the radio, but it don't sound the same 

11 Now my baby is dancing, but she's dancing with another man 

12 To try and apologize for my mistakes but I just want you to know 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa 

Exercícios com linhas de concordância, como as ilustradas no quadro acima, 

foram usados para o trabalho com os padrões, significados e até mesmo para predição, nas 

quais o aluno comparava suas hipóteses a respeito de um padrão ou significado com o 

posterior estudo das linhas. O trabalho com as linhas de concordância esteve alinhado aos 

princípios de Johns (1991) em sua proposta de Aprendizado Movido por Dados (Data 

Drive Learning – DDL), uma vez que o aluno é levado a criar suas próprias hipóteses com 

base na análise das linhas e a construir o conhecimento a partir de observações, como em 

um trabalho de pesquisa. Além disso, com o processo de análise, o aprendiz tem a 

oportunidade de trabalhar – e incorporar – os padrões reais da língua em uso. 

2.3 ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL 

 

Queremos apresentar em maior detalhe, com esta seção, o procedimento 

estatístico da análise multidimensional utilizada no corpus CoEL. Iniciaremos com 

o processo de etiquetagem dos textos, com a ferramenta Biber Tagger, e a 

contagem dessas etiquetas por meio da ferramenta Biber Tag Count. Na sequência, 

apresentaremos a descrição dos passos seguidos na AMD aditiva, que é um dos 

tipos principais de AMD, no qual os textos do corpus são mensurados segundo 

dimensões já existentes – nesse caso, as dimensões encontradas por Biber (1988). 

Prossegue-se agora com uma explanação acerca do processo de etiquetagem, bem 
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como das etiquetas utilizadas no estudo. 

 

2.3.1 A Etiquetagem do Corpus of English Lyrics 

 

Após a coleta do corpus (v. seção 2.1), seguiu-se o processo de 

etiquetagem do CoEL. O primeiro passo para a sua realização foi a inserção dos 

textos, que foram todos gravados, em extensão .txt, no programa computacional 

Biber Tagger14, elaborado por Douglas Biber.  

Os textos etiquetados foram salvos em uma pasta do computador no 

mesmo formato em que entraram, isto é, textos sem formatação com extensão .txt, 

como se pode observar na figura 6, abaixo, que traz uma parcela do arquivo da 

música Here Comes the Sun (1969) etiquetada; antes de receberem as etiquetas os 

textos foram itemizados15, para que elas pudessem ser colocadas ao lado direito de 

cada uma das ocorrências nos textos. 

 
FIGURA 6 – AMOSTRA DE TEXTO ETIQUETADO PELO BIBER TAGGER 

Here ^rn+pl+++=Here 

comes ^vbz++++=comes 

the ^ati++++=the 

sun ^nn++++=sun, 

, ^zz++++=EXTRAWORD 

here ^rn+pl+++=here 

comes ^vbz++++=comes 

the ^ati++++=the 

sun ^nn++++=sun, 

, ^zz++++=EXTRAWORD 

And ^cc+cls+++=And 

I ^pp1a+pp1+++=I 

say ^vb+vpub+tht0++=say 

it ^pp3+it+++=it's 

's ^vbz+bez+vrb++0=EXTRAWORD 

all ^abn++++=all 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa. 

 

À primeira vista, o resultado do processo pode parecer confuso, mas as 

                                                           
14 O etiquetador e os algoritmos que o compõem são propriedade de Biber e não estão disponíveis ao público 

ou à venda. 
15 Itemizados: Listados, enumerados, uma palavra é escrita embaixo da outra. 
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informações estão todas bem organizadas e fáceis de visualizar, uma vez que o 

método de organização do Biber Tagger seja explicitado. Como pode ser visto na 

Figura 6, acima, as palavras são etiquetadas seguindo o padrão “palavra + símbolo^ 

+ etiqueta”. Entre as principais convenções dos textos etiquetados pelo programa 

Biber Tagger, destacam-se o símbolo “^”, que marca o início da etiqueta. Assim, na 

primeira linha do arquivo, temos o advérbio “here” seguido de “^rn+pl”, que 

significa advérbio nominal + marcador de lugar. A etiqueta é então sucedida pelo 

símbolo “+”, que é utilizado para separar uma etiqueta de outra. O final das 

etiquetas é marcado por uma sequência de símbolos “+” e, finalmente, o sinal “=”, 

que indica que a palavra foi etiquetada. (CONDI DE SOUZA, 2012, p. 130).  

Além da palavra que aparece na primeira coluna à esquerda, a palavra 

etiquetada também foi adicionada à direita das etiquetas, provavelmente para 

facilitar a leitura pela última coluna à direita. Todavia, esses arquivos não precisam 

ser lidos ou contabilizados manualmente, pois são processados pelo programa 

computacional Biber Tag Count, que conta as etiquetas para que se obtenha as 

frequências das variáveis utilizadas na análise fatorial16. É importante entendê-los, 

para que seja possível verificar se os arquivos estão corretos, bem como para buscar 

exemplos, quando necessário. 

O passo seguinte foi inserir os arquivos etiquetados no programa Biber 

Tag Count. O arquivo sem formatação (.txt) que resultou desse procedimento está 

ilustrado na Figura 7, abaixo. Como se pode observar, ele traz os valores das 

frequências das etiquetas organizados por arquivo (no caso desta pesquisa, por 

música). 

 
  

                                                           
16 Vide subseção 1.1.2. 
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FIGURA 7 – EXEMPLO DE ARQUIVO DE DADOS PRODUZIDO PELO BIBER TAG COUNT 

 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa. 

 

Antes de se proceder com a metodologia da AMD, é necessário tecer 

considerações acerca das variáveis linguísticas para que os resultados possam ser 

compreendidos em sua totalidade. A subseção a seguir tratará de tais considerações. 

 

2.3.2 Caracterização das Variáveis Linguísticas do Estudo 

 

As variáveis linguísticas deste estudo foram selecionadas em função dos 

estudos de Biber (1988 et seq.). Dentre as 127 dessas variáveis, há as gramaticais, 

as semânticas e as relativas aos marcadores de posicionamento (stance), isto é, as 

que sinalizam a opinião e a atitude dos falantes e autores dos textos. Há, ainda, 

algumas que combinam duas ou mais categorias semânticas e gramaticais, como, 

por exemplo, os verbos que descrevem atividades – pois estes podem ser transitivos 
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e intransitivos –, bem como os substantivos abstratos, que se subdividem em outras 

categorias abstratas, como os substantivos de cognição, processo, etc. (VEIRANO 

PINTO, 2013, p. 211). 

Na verdade, dentro dos três níveis supracitados (gramatical, semântico e 

marcadores de posicionamento), Biber (1988, p. 72) propôs nove grandes 

categorias, quais sejam: adjetivos, advérbios, substantivos, verbos, conjunções, 

preposições, pronomes, orações complementares e subordinadas formadas com o 

pronome relativo that, bem como com a partícula de infinitivo to, e orações 

relativas com pronomes wh-. Há a possibilidade desse paralelo, pois a apresentação 

das variáveis se dará por meio de tais categorias, em tabelas adaptadas de Condi de 

Souza (2012, p.136), que trazem o detalhamento da variável, a classe na qual se 

inserem e exemplos para cada uma delas retirados do corpus CoEL. 

É importante mencionar que a classe gramatical se salienta porque foi a 

utilizada no estudo seminal de 1988 e a elas Biber adicionou as outras duas classes, 

a semântica e a de marcadores de posicionamento. Os termos usados pelo 

etiquetador foram traduzidos para o português por Veirano Pinto (2013). Assim, 

prossegue-se com a apresentação das variáveis linguísticas deste estudo. 

Os adjetivos qualificam entidades e processos, contribuindo para sua 

classificação e definição ao lhes atribuir ou realçar qualidades (HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2004), além de elaborar as informações contidas em um texto 

(BIBER, 1988). A Tabela 3, abaixo, mostra o modo como foram agrupados para 

facilitar a compreensão de sua função nos diferentes registros da LI e na variação 

do registro música pop, no caso desta pesquisa em particular. 
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TABELA 3 – VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS: ADJETIVOS 

Adjetivos Etiqueta Classe Exemplos extraídos do 

corpus CoEL etiquetado 

Adjetivos atributivos <jj+atrb> gramatical I’m gonna love you any old 

way. 

Adjetivos predicativos <jj+pred> gramatical Remember I’ll always be 

true. 

Adjetivos comparativos <jjr> gramatical Where the grass is really 

greener. 

Adjetivos avaliativos <jj> Marcador de posicionamento Gee it’s good to be back 

home. 

Adjetivos: cor <jj> semântica Who are you to tell me if 

it’s black or white?  

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa, adaptado de Veirano Pinto (2013). 

 

Os advérbios têm a função de explicitar, elaborar e fazer a extensão e 

gradação de ações e atitudes (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004, p.419). Além 

dessa função, Biber et al. (1999, p.536) afirmam que, na oração, o advérbio pode 

estar integrado a um elemento da frase, modificando um adjetivo ou outro advérbio, 

como podemos ver nos seguintes exemplos: (1) I am almost positive she borrowed 

that off Barbie! (2) First, health service managers must be able to price their 

services reasonably accurately for trading purposes. No primeiro exemplo, o 

advérbio almost modifica o adjetivo positive; no segundo, o advérbio reasonably 

modifica o advérbio accurately. A Tabela 4, abaixo, elenca as subcategorizações 

adotadas.  

 
TABELA 4 – VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS: ADVÉRBIOS 

Advérbios Etiqueta Classe Exemplos extraídos do corpus 

CoEL etiquetado 

Advérbio de ligação <cc> gramatical Listen for your footsteps, but 

they don’t arrive 

Advérbios de grau: 

enfatizador 

<rb+emph> gramatical  Where the grass is really 

greener. 

Advérbios de grau: 

suavizador 

< rb+down> gramatical  Been away so long I hardly 

knew the place. 

Advérbios encaixados no 

auxiliar 

< rb++splt> gramatical I will always feel the same. 

Outros advérbios < rb> gramatical My happiness still makes me 

cry. 

Advérbios de lugar < rb> semântica Are you shopping anywhere?  

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa, adaptado de Veirano Pinto (2013). 

 

Referimo-nos a HALLIDAY e MATTHIESSEN (2004), ao afirmarem 
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que os substantivos nomeiam participantes, eventos, objetos e conceitos abstratos, 

bem como fornecem informações acerca de quando, onde, por que e com que 

propósito algo aconteceu. Biber (1988) define sua função como sendo a de fornecer 

o foco informacional de um texto. A Tabela 5, abaixo, apresenta os tipos de 

substantivos utilizados na análise do corpus CoEL. 

 
TABELA 5 – VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS: SUBSTANTIVOS 

Substantivos Etiqueta Classe Exemplos extraídos do corpus 

CoEL etiquetado 

Abstratos <nns> semântica Thoughts of you tattooed in my 

mind. 

Concretos <nn> semântica You point your finger at 

everyone. 

Grupos ou instituições <nn> semântica I lost all my faith in God, in his 

religion too. 

Lugares <nn> semântica In an empty room or a 

downtown bar, cross the 

universe. 

Substantivos singulares / 

nominalização 

<nn> gramatical But satisfaction’s guaranteed. 

Substantivos  <nn> gramatical Sitting here wasted and 

wounded at this old piano. 

Técnicos / concretos <nn> semântica Saw a vagabond king wear a 

styrofoam crown 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa, adaptado de Veirano Pinto (2013). 

 

Os verbos, segundo Halliday e Mathiessen (2004, p.397) tipicamente se 

referem a processos. Tais processos podem ter diversas funções como, por 

exemplo, levar outros participantes a agir, sinalizar relações temporais, reduzir a 

densidade informacional de uma mensagem, sinalizar a primariedade ou 

secundariedade do participante da ação, explicitar uma ação ou a necessidade, 

possibilidade ou probabilidade de algo ocorrer, etc. Resumidamente, trata-se de 

processos que basicamente estabelecem as relações existentes entre os elementos 

temporais, os participantes e as circunstâncias do evento comunicativo.  
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TABELA 6 – VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS: VERBOS 

Verbos Etiqueta Classe Exemplos extraídos do 

corpus CoEL etiquetado 

Verbos relacionados à 

atividade: transitivo e 

intransitivo 

<vb> semântica At the mirror you fix your 

hair and put your makeup 

on. 

Phrasal verbs 

relacionados à 

atividade: transitivos 

<vbz> semântica But it turns out you want 

my soul. 

Phrasal verbs 

relacionados à 

atividade: intransitivos 

<vbd> semântica You walked out the door 

just like a thief in the night. 

Verbos relacionados à 

comunicação 

<vbd+vpub+thtø+xvbn> semântica We said our goodbyes the 

night before 

Contrações <vb+bem+vrb> gramatical I’m not that kind of man. 

Verbos relacionados à 

atividade mental 

<vb+vprv+thtø> semântica I know I’m gonna love you 

any old way. 

Verbo determinativo <vbi> semântica And the band begins to 

play. 

Verbo to be indicativo 

de estado 

<vb+ber+vrb> gramatical What makes you think 

you’re something special. 

Verbo relacionado à 

existência ou 

relacionamento 

<vbd+seem+xvbn> semântica Yesterday, all my troubles 

seemed so far away. 

Verbo have <vb+hv+vrb> gramatical I didn’t have any money.  

Infinitivo <vb+vprv+thtø> gramatical I have to find my way. 

Verbo modal de 

necessidade 

<md+nec> gramatical I should write down these 

words. 

Verbo modal de 

possibilidade 

<mod+pos> gramatical I couldn’t believe it. 

Verbo modal preditivo <md+prd> gramatical The lessons you learn 

won’t be the ones you 

plan. 

Todas as categorias 

de verbo modal  

<md+prd> gramatical I won’t stop until‘s done. 

Verbo de cognição <vb+vprv> semântica Nowhere man, don’t worry, 

take your time 

Verbo no passado <vbd> gramatical If I needed someone to 

love 

Aspecto perfeito <vb+hv+aux> gramatical Have you seen the little 

piggies crawling in the 

dirt?  

Verbo no presente <vbz> gramatical Here comes the sun 

Verbo no presente 

contínuo 

<vwbg> gramatical The smiles returning to 

their faces 

Verbo na voz passiva 

sem agente 

<vpsv+agls+xvbnx> gramatical You been robbed, you 

been used 

Todos os usos de voz 

passiva  

<vpsv+agls+xvbnx> gramatical I been told when a boy 

kiss a girl.. 

Verbo do como 

substituto de outro 

verbo ou sintagma 

verbal  

<vb+do +vrb> gramatical Hook me up, I know you 

can do it. 

Todas as categorias 

de verbos  

<vprf+xvbn> gramatical Come on, take me on 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa, adaptado de Veirano Pinto (2013). 

A Tabela 6 detalha o modo como os verbos, uma das categorias mais 
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extensas entre as variáveis linguísticas desta pesquisa, foi subcategorizado. Para 

Biber et al. (1999, p.358), os verbos possuem dois papéis principais na oração: 

verbo principal ou auxiliar. Os primeiros podem ser o único verbo da frase (I went 

into the empty house). Em contraste, os verbos auxiliares, tais como os verbos be e 

can no exemplo seguinte, podem ocorrer juntamente com outro verbo principal: 

Instances can be cited where this appears not to be the case.  

Biber (1988) afirma que as conjunções sinalizam relações lógicas, o que, 

segundo ele, pode ser observado especialmente em textos nos quais o foco recai 

sobre o fornecimento de informações. Com a intenção de facilitar a compreensão de 

suas diferentes funções em registros da língua inglesa, as conjunções foram 

subcategorizadas conforme o exposto na Tabela 7. 

 
TABELA 7 – VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS: CONJUNÇÕES 

Conjunções Etiqueta Classe Exemplos extraídos do corpus 

CoEL etiquetado 

Todas as categorias de 

conjunções  

<cc> gramatical But I want you to know 

Conjunções coordenadas: 

conectivos frasais 

<cc> gramatical He’d carry me and never let me 

fall 

Conjunções coordenadas: 

conectivos causais 

<cc> gramatical I would doubt myself but his 

words were always there 

Conjunções subordinativas 

condicionais 

<cs+cnd> gramatical I don’t know if it is just because 

Pineapple kush… 

Subordinações causativas <cs+cos> gramatical Stand up to the big guys, 

because all of them are saps 

Outras conjunções usadas 

em orações subordinadas 

<cs+sub> gramatical Then rubs on her lotion while 

she’s wrapped in her towel. 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa, adaptado de Veirano Pinto (2013). 

 

Enquanto as conjunções ligam as orações, as preposições, segundo 

Sinclair (1991), apresentam a tendência de se combinar aos substantivos. Biber 

(1988) as considera agregadoras de informações, que tendem a coocorrer com 

nominalizações e verbos na voz passiva, especialmente em registros como 

documentos oficiais, cartas profissionais, artigos acadêmicos, etc. Halliday e 

Matthiessen (2004) afirmam que as preposições têm a função de auxiliar a 

elaboração e a expansão de ideias. A Tabela 8, abaixo, mostra essa visão. 
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TABELA 8 – VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS: PREPOSIÇÕES 

Preposições Etiqueta Classe Exemplo extraído do corpus 

CoEL etiquetado 

Preposições <in> gramatical Hands over my head 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa, adaptado de Veirano Pinto (2013). 

 

Os pronomes pessoais, de acordo com Halliday e Matthiessen (2004), 

existem em abundância na língua porque muitas das mensagens expressas 

diariamente se referem ao que o próprio falante pensa e sente em relação a si 

mesmo, aos outros e às coisas. Biber (1988, p.131) relaciona os pronomes de 

primeira e segunda pessoa com um alto grau de envolvimento entre os falantes de 

uma interação. Ainda para ele, os pronomes de terceira pessoa se relacionam com 

estruturas que costumam marcar narrativas como, por exemplo, verbos no passado 

e no aspecto perfeito. 

 
TABELA 9 – VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS: PRONOMES 

Pronomes Etiqueta Classe Exemplos extraídos do 

corpus CoEL etiquetado 

Todas as categorias de 

pronomes 

<pp> gramatical Erase her when I know she’s 

not coming home. 

Todas as palavras 

iniciadas por wh-  

<whp+rel+subj.> gramatical No Romeos who’ll love and 

leave 

Pronome it <pp3> gramatical You need someone to make 

it last 

Pronomes indefinidos <pn> gramatical You need someone to hold 

you tight 

Pronomes demonstrativos <dt+dem> gramatical These four walls could tell 

you some stories 

Pronomes em primeira 

pessoa 

<pp1a+pp1> gramatical I ain’t got a fever  

Pronomes em segunda 

pessoa 

<pp2+pp2> gramatical That’s what you get for 

falling in love. 

Pronomes em terceira 

pessoa 

<pp3a+pp3> gramatical In a place where they all 

know your name. 

Pronomes em wh- 

utilizados em perguntas 

<wrb+who+whq> gramatical Where did I go wrong?  

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa, adaptado de Veirano Pinto (2013). 

 

No entanto, Biber (1988) isola o pronome de terceira pessoa do singular it 

em suas análises por acreditar que este, ao ser utilizado para substituir tanto seres 

animados quanto conceitos abstratos, é um dos melhores sinalizadores da limitação 

da quantidade de informação que pode ser dada e compreendida em discursos orais 
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típicos. As subcategorias pronominais consideradas na análise desta pesquisa 

encontram-se listadas na Tabela 9. 

 
TABELA 10 – VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS: ORAÇÕES COMPLEMENTARES E SUBORDINADAS COM 

THAT E TO. 

Orações complementares e 

subordinadas com that e to 

Etiqueta Classe Exemplos extraídos do 

corpus CoEL etiquetado 

Todas as categorias de orações 

complementares com that 

controladas por adjetivos 

<tht+jcmp> Marcador de 

posicionamento 

It’s so sad that whatever we 

had, ain’t worth saving 

Todas as categorias de orações 

complementares com that 

controladas por substantivos 

<tht+rel+obj> Marcador de 

posicionamento 

If the love that I got for you 

is gone 

Todas as orações 

complementares com that 

controladas por verbos 

<tht+vcmp> gramatical Seems that there’s more 

pretty women… 

That usado em oração 

complementar controlada por 

adjetivo atitudinal 

<tht+jcmp> Marcador de 

posicionamento 

He needs to know the time, 

glad that I’m here. 

Omissão de that usado em 

oração subordinada 

<that_del> Marcador de 

posicionamento 

Hollywood wants to make 

you think they know what 

love is.  

That em orações subordinadas 

com pronome relativo 

<tht+vcmp> Marcador de 

posicionamento 

I know that I’ll be alright. 

That usado em oração 

complementar com pronome 

relativo 

<tht+vcmp> Marcador de 

posicionamento 

You know that ain’t 

happeing. 

Todas as categorias de orações 

complementares com to 

controladas por adjetivos 

<jj> Marcador de 

posicionamento 

It hurts so bad to see the 

strength that I have shown 

To usado em oração controlada 

por substantivos de 

posicionamento 

<to> Marcador de 

posicionamento 

Wear that dress to protect 

this scar. 

Todas as orações 

complementares com to 

<all_to> Marcador de 

posicionamento 

Do you give just to please 

yourself?  

Todas as orações 

complementares com to 

controladas por verbos 

<to+vcmp+pmd> Marcador de 

posicionamento 

Never need to go back to 

the way I was  

To usado em oração 

complementar controlada por 

verbos de ato de fala 

<md+nec> Marcador de 

posicionamento 

I have to tell you 

To usado em oração 

complementar controlada por 

adjetivos de certeza 

<to+jcmp> Marcador de 

posicionamento 

A kind girl seems so hard to 

find. 

To usado em oração 

complementar controlada por 

adjetivos de habilidade 

facilidade/dificuldade 

<to+jcmp> Marcador de 

posicionamento 

So easy to forget our love 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa, adaptado de Veirano Pinto (2013). 

 

As orações complementares e subordinadas com that e to tipicamente 

marcam as opiniões e atitudes dos falantes, ou autores de um texto, por meio dos 
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verbos, substantivos, adjetivos e advérbios combinados com estas palavras. Biber et 

al. (1999, pp. 660-661) relatam que essas orações são usadas para relatar 

pensamentos, atitudes ou emoções, como pode ser visto no seguinte exemplo: I was 

quite confident that it would stay in very well. Para uma melhor compreensão e 

entendimento dessa função, elas foram detalhadas e exemplificadas na Tabela 10. 

Por fim, percebemos que as orações relativas com pronomes wh- 

normalmente funcionam como qualificadores (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 

2004), isto é, modos de se falar sobre substantivos para identificá-los ou oferecer 

informação adicional a seu respeito (BIBER, 1988). Ainda segundo Biber et al. 

(1999, p.683), a literatura aponta que diferentes subcategorias de orações relativas 

são típicas de diferentes registros da língua, por exemplo, em posição de objeto são 

mais frequentes em registros orais e em posição de sujeito são mais característicos 

de registros escritos. Podemos ver isso claramente nos seguintes exemplos: (1) Jill 

was asking what happened. (2) Whoever sorts Eagle out will make a lot of money. 

No primeiro exemplo, a oração relativa está em posição de objeto e foi retirada de 

uma conversa; já na frase 2, retirada de um livro, a oração relativa é o sujeito da 

frase. Dessa forma, a Tabela 11 aponta e exemplifica as subcategorias consideradas 

nesse estudo. 

 
TABELA 11 – VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS: ORAÇÕES RELATIVAS COM PRONOMES WH-. 

Orações relativas com 

pronomes wh- 

Etiqueta Classe Exemplos extraídos do 

corpus CoEL etiquetado 

Todas as orações 

relativas com pronome 

wh- 

<wrb+who> gramatical There’s a place where I can 

go. 

Oração wh- em posição 

de objeto 

<wrb+who> gramatical I can go when I feel low. 

Oração wh- em posição 

de sujeito 

<whp+who> gramatical I am a fool who sits alone 

talking to the moon. 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa, adaptado de Veirano Pinto (2013). 

 

2.3.3 Análise Multidimensional Aditiva do Corpus of English Lyrics 
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Na análise multidimensional aditiva realizada nesta pesquisa, partiu-se 

das cinco dimensões de variação identificadas por Biber em seu estudo seminal de 

1988, apresentado no na seção 1.1.2. Assim, conforme explicado, nesta modalidade 

de análise não é necessário proceder-se à extração fatorial, que é típica de uma 

AMD completa. Para tanto, o corpus de estudo deve ser etiquetado com as mesmas 

etiquetas do estudo base, isto é, aquele ao qual o corpus será "adicionado" – nesta 

pesquisa, o estudo efetuado por Biber (1988) que identificou as cinco dimensões de 

variação de registro do inglês –, além de ter as frequências das variáveis do corpus 

de estudo padronizadas segundo a média e desvio padrão do estudo base. 

O primeiro passo da análise do corpus CoEL com a classificação da 

análise multidimensional foi o procedimento de etiquetagem com o programa 

computacional Biber Tagger, como descrito na seção 2.3.1 deste capítulo. Na 

sequência, fez-se a checagem manual do corpus CoEL para, se necessário, corrigir 

problemas de interpretação de grafia das palavras pelo programa. O terceiro passo 

foi o cálculo automático dos valores das variáveis com o auxílio do programa 

computacional Biber Tag Count, que já está programado para normalizar os valores 

absolutos obtidos por 1.00017, com vistas a eliminar vieses causados pela diferença 

entre os tamanhos dos textos, bem como para padronizar os valores das variáveis 

normalizadas do corpus por meio da fórmula: 

 

valores das variáveis normalizadas do estudo de 1988 - valores das variáveis 

normalizadas do corpus de estudo ÷ desvio padrão das dimensões do estudo de 1988. 

 

Vale notar que, quando esta modalidade de análise é escolhida, os escores 

médios das músicas também já são fornecidos pelo Biber Tag Count no formato 

ilustrado na Figura 7.  

Com os resultados fornecidos por essa análise, a comparação do CoEL 

com a variação linguística da língua inglesa foi realizada. Foi possível, assim, 

alocar o corpus inteiro e os seus subgrupos, representados pelas bandas ou pelo 

                                                           
17 Frequência normalizada = número de ocorrências da palavra no corpus ÷ número de ocorrências do corpus 

x base da normalização (1.000). 
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músico, nas cinco dimensões propostas por Biber em 1988. 

 

2.4 ELABORAÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

 

A partir dos dados obtidos, tanto na análise dos padrões como na AMD, 

passamos à fase de elaboração dos exercícios. Porém, as aulas contavam não apenas 

com exercícios baseados em corpus, detalhados no plano de aula abaixo. A 

atividade inteira, contendo tanto os exercícios baseados em corpus como os que não 

são baseados nesta metodologia, encontram-se no Apêndice B ao final deste 

trabalho. 

 

2.4.1 Plano de aula 

Todas as aulas seguiram o plano de aula, detalhado no Quadro 4 abaixo, 

que contou com exercícios baseados em corpus (itens E e F abaixo) e exercícios 

que não foram baseados em corpus (itens A a D e G a J abaixo), mas que foram 

importantes para a montagem da aula. Todas as aulas continham exercícios que 

contemplavam: 
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QUADRO 4 - PLANO DE AULA 

(A) Warm-up (aquecimento para o início da aula) e Listening (escuta); 

(B) Cognatos; 

(C) Background (histórico) da música; 

(D) Compreensão do texto; 

(E) Foco na lexicogramática: concordâncias; gráficos do COCA; bundles com espaços 

em branco a serem preenchidos / lexical Frames; palavras-chave; variação de 

registro; 

(F) Uso de ferramentas: AntConc (concordâncias e Key Words) 

(G) Análise de frases; 

(H) Nuvem de palavras; 

(I) Jogos; 

(J) Cantar. 
 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa. 

 

2.4.2 Critérios para preparação de atividades baseadas em corpus 

Como o objetivo da pesquisa foi produzir material didático com música e 

corpus, abaixo detalharemos os critérios desenvolvidos para este fim, que 

adicionalmente utiliza uma tipologia de exercícios adequada para a proposta da 

pesquisa de aliar a música à LC. Tais critérios foram desenvolvidos no decorrer do 

curso intitulado “Corpus: Ensino e Análise”, realizado no Programa de Pós-

Graduação e Estudos da Linguagem da PUC-SP e ministrado pelo prof. Dr. Tony 

Berber Sardinha, no segundo semestre de 2014. 

Vinte e oito critérios para elaboração de exercícios baseados em corpus 

foram desenvolvidos, dos quais 11 foram considerados obrigatórios (sigla O), ou 

seja, devem estar presentes em todos os exercícios, e 17 foram considerados não 

obrigatórios (sigla NO), por não estarem presentes em todos os exercícios. Os 

Quadros 5 e 6, a seguir, elencam respectivamente tais critérios. 

Abaixo, detalhamos cada critério. 

2.4.2.1 Critérios Obrigatórios 

Critério O1 – O exercício usa corpus. Para satisfazer esse critério, os 

exercícios foram desenvolvidos a partir do corpus CoEL, do COCA ou com base na 

variação encontrada na AMD;  
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Critério O2 – O exercício precisa ter enunciados claros, para que o aluno 

possa saber o que ele deve fazer no exercício; 

 
QUADRO 5 – CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS PARA PREPARAÇÃO DE EXERCÍCIOS COM BASE EM 

CORPUS 

O1 – O exercício faz uso de corpus 

O2 – O exercício precisa ter enunciados claros 

O3 – O exercício tem como foco principal o padrão lexicogramatical 

O4 – O exercício é ético 

O5 – O exercício é replicável 

O6 – O exercício é motivador 

O7 – O exercício não simplifica a língua usada nos textos/concordâncias/listas de palavras, etc. 

O8 – O exercício deve apresentar nível de dificuldade adequado 

O9 – O exercício contém conteúdo relevante para o aluno e para a construção do conhecimento em 

inglês 

O10  – O professor é facilitador e não distribuidor de conhecimento 

O11 – O aluno é descobridor, pesquisador e não recipiente de conhecimento 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa. 

 

Critério O3 – O exercício tem como foco principal o padrão 

lexicogramatical. Sabendo que a linguagem forma padrões que apresentam 

regularidade e variação sistemática (correlacionam-se com variedades textuais, 

genéricas, dialetais, etc.), é importante que o aprendiz saiba reconhecer esses 

padrões (BERBER SARDINHA, 2000b). 

Critério O4 – O exercício é ético – ou seja, os sujeitos de pesquisa não 

podem ter seus interesses nem integridades agredidas. Em vista disso, o aluno não 

pode ser exposto a nenhuma situação que não se ajuste a essas normas. 

Critério O5 – O exercício é replicável, para que professores possam 

adaptar os exercícios aqui apresentados para serem desenvolvidos com outras letras 

de músicas ou textos; 

Critério O6 – O exercício é motivador porque é importante que os alunos 

estejam engajados com a aula, pois isso pode vir a facilitar o aprendizado. Para 

isso, exercícios cuja execução é feita em grupos foi uma constante nesta pesquisa, 

além de diálogos em pares e com a professora em torno do tema da música foram 

elaborados para a motivação da participação dos alunos. A motivação consiste em 

fazer com que uma pessoa realize uma tarefa ou atividade por considerá-la 

prazerosa; é o prazer que alguém obtém por realizar uma tarefa que gosta, como por 
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exemplo, com atividades musicais, como cantar, tocar instrumentos, ouvir música 

ou qualquer tipo de atividade que seja realizada com satisfação (FAGUNDES, 

2015, p.17).  

Critério O7 – O exercício não simplifica a língua usada nos 

textos/concordâncias/listas de palavras, etc. Este critério privilegia a autenticidade 

dos textos e dos materiais derivados deles. Segundo Tomlinson (2011, p.ix):  

 

Um texto que não foi escrito ou falado com o objetivo de ensinar línguas. Um 

artigo de jornal, um rock, um livro, uma entrevista de rádio, instruções de como 

jogar determinado jogo e um tradicional conto de fadas são exemplos de textos 

autênticos. Uma história escrita para exemplificar o uso de reported speech, um 

diálogo roteirizado para exemplificar os modos de convidar e uma versão 

linguisticamente simplificada de um livro não constituiriam textos autênticos.18 

 

De acordo com Mishan (2005), o que deve ser adaptado é o exercício a 

ser aplicado aos alunos, e não o texto utilizado. Esta visão é coincidente com a 

nossa, já que os exercícios desta pesquisa foram direcionados para alunos com 

conhecimento básico da língua inglesa (com domínio das 1.000 palavras mais 

frequentes da LI); 

Critério O8 – O exercício deve apresentar nível de dificuldade adequado, 

porque o professor não pode frustrar o aprendiz de um novo idioma por apresentar 

exercícios que ele não é capaz de fazer por não haver aprendido ainda a lição 

(MISHAN, 2005). Partindo da experiência da pesquisadora como professora, pode-

se dizer que frustração devido a um exercício muito difícil pode levar o aluno a 

desistir do aprendizado do idioma ou criar uma barreira em relação ao seu processo 

de aprendizagem, que é muito difícil de ser derrubada; 

Critério O9 – O exercício contém conteúdo relevante para o aluno e para 

a construção do conhecimento em inglês, pois as músicas que fazem parte do 

corpus utilizado para a montagem dos exercícios foram eleitas pelos próprios 

alunos que participaram do curso (v. seção 2.1). É importante que a aula de LE trate 

                                                           
18 A text which is not written or spoken for language-teaching purposes. A newspaper article, a rock song, a 

novel, a radio interview, instructions on how to play a game and a traditional fairy story are examples of 

authentic texts. A story written to exemplify the use of reported speech, a dialogue scripted to exemplify 

ways of inviting and a linguistically simplified version of a novel would not be authentic texts. 
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de assuntos do cotidiano do aluno, pois isto pode ajudar a consolidar o 

conhecimento que está sendo enfocado na aula – o idioma, assim, passa a ser usado 

para a sua função primordial: a comunicação. Seria desejável que outros 

professores também escolhessem músicas, vídeos e textos a serem utilizadas na sala 

de aula a partir do gosto dos alunos; 

Critério O10 – O professor é facilitador e não distribuidor de 

conhecimento, na medida em que não “entrega” o conhecimento “pronto” para o 

aluno, mas estimula a pesquisa (PIROZZI E MONTEIRO, 2013, p. 11). Ele 

compartilha a responsabilidade pelo processo de aprendizagem, buscando meios 

para que o aluno chegue a conclusões a respeito da língua que está estudando 

através de, entre outros recursos, análises de linhas de concordância, padrões e 

variação linguística entre textos. O foco não é apenas no conteúdo, mas em 

promover e estimular o apreço pelo processo de aprendizagem; 

Critério O11 – O aluno é descobridor, pesquisador e não recipiente de 

conhecimento porque, descobrindo evidências de padrões linguísticos, o aluno 

trabalha como o “Sherlock Holmes” da língua (JOHNS, 1991, p. 101), podendo 

atingir um aprendizado muito mais eficaz. A aprendizagem, quando autoescolhida, 

tende a ser muito mais consciente, profunda e rápida. 
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2.4.2.2 Critérios Não Obrigatórios 

 
QUADRO 6 – CRITÉRIOS NÃO OBRIGATÓRIOS PARA PREPARAÇÃO DE EXERCÍCIOS COM BASE EM 

CORPUS 

NO1 – O exercício é participativo  

NO2 – O exercício é colaborativo 

NO3 – O exercício exige pouco tempo de preparação por parte do professor 

NO4 – O exercício trabalha com o conceito de padronização 

NO5 – O exercício lida com o conceito de frequência 

NO6 – O exercício trabalha com o conceito de variação 

NO7 – O exercício trabalha com o conceito de variedade textual 

NO8 – O exercício incorpora mídias diferentes 

NO9 – O exercício incorpora linhas de concordância 

NO10 – O exercício incorpora textos 

NO11 – O exercício incorpora lista de frequência de palavras 

NO12 – O exercício incorpora lista de palavras-chave 

NO13 – O exercício faz com que os alunos trabalhem diretamente com corpora 

NO14 – O exercício incorpora diagramas e diferentes formas de visualização 

NO15 – O exercício é de fácil adaptação 

NO16 – O exercício desenvolve autonomia 

NO17 – O exercício ensina e não testa 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa. 

 

Critério NO1 – O exercício é participativo por estimular os alunos a 

contribuir com a aula; 

Critério NO2 – O exercício é colaborativo porque, da mesma maneira que 

no critério NO1, quando os alunos colaboram uns com os outros na sala de aula, 

para a resolução do exercício, tendo que concluir respostas juntos, o aprendizado 

pode ocorrer de forma mais eficaz; 

 Critério NO3 – O exercício exige pouco tempo de preparação por parte 

do professor. Apesar de a pesquisa com corpus exigir um certo tempo de 

preparação, esse tempo não pode ser muito longo para que possa atrair mais a 

atenção pelos professores – pois, com suas imensas cargas horárias, não possuem 

muito tempo para preparo de aula. E, à medida que o professor aprende a trabalhar 

com as ferramentas da LC, principalmente com os programas AntConc e Sketch 

Engine e o site COCA, ele consegue elaborar exercícios em minutos, tais como o 

exemplo abaixo, retirado do site COCA, onde o professor apenas digita a palavra de 

busca e, com um clique, um gráfico é montado para que o aluno identifique qual 
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registro essa palavra é mais utilizada. A partir desse resultado, exercícios como o 

demonstrado abaixo podem ser elaborados: 

 
QUADRO 7 – AMOSTRA DE EXERCÍCIO DE LE COM BASE EM CORPUS 

Vamos observar os gráficos do COCA. Onde tired of é mais frequente? Por que você 

acha que isso acontece?  

SECTION ALL SPOKEN FICTION MAGAZINE NEWSPAPER ACADEMIC        

FREQ 7502 1888 2323 1354 1656 281        

PER MIL 16.16 19.76 25.69 14.17 18.06 3.09        

SEE ALL 

SUB-SECTIONS 

AT ONCE 

      

 
     

 

 

Fontes: Corpus COCA; Delfino (2016) para esta pesquisa. 

 

Critério NO4 – O exercício trabalha com o conceito de padronização, a 

fim de que os alunos comecem a ficar mais familiarizados com as linhas de 

concordância e percebam que há a tendência de as palavras coocorrerem 

(HALLIDAY, 1991, 1992 apud BERBER SARDINHA, 2000b); 

Critério NO5 – O exercício lida com o conceito de frequência 

(HALLIDAY, 1991, 1992 apud BERBER SARDINHA, 2000b) a fim de que os 

alunos possam trabalhar com as palavras mais frequentes no corpus de música, que 

sejam ao mesmo tempo, representativas do corpus monitor; 

Critério NO6 – O exercício trabalha com o conceito de variação para que 

o aluno faça a comparação entre os diversos registros da LI na sala de aula e, a 

partir daí, lide com a variação entre textos (BERBER SARDINHA, 2000b); 

Critério NO7 – O exercício trabalha com o conceito de variedade textual 

porque, como no critério NO6, as músicas são comparadas a outros registros da LI 

para que os alunos possam trabalhar com a variação existente entre diferentes 

registros (BERBER SARDINHA, 2000b); 

Critério NO8 – O exercício incorpora mídias diferentes para que os 

http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=1
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=2
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=3
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=4
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=5
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?w11=tired&w12=of
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=1&w11=tired&w12=of
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=2&w11=tired&w12=of
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=3&w11=tired&w12=of
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=4&w11=tired&w12=of
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=5&w11=tired&w12=of
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exercícios não se limitem apenas ao texto escrito, mas também utilizem outras 

mídias, como vídeos do YouTube e textos wikis da internet, com a finalidade de 

gerar uma maior dinamização da aula de língua estrangeira – e em prol da 

contextualização do universo do aluno, que costuma usar essas ferramentas fora da 

sala de aula (BERBER SARDINHA, 2011); 

Critério NO9 – O exercício incorpora linhas de concordância para 

possibilitar que o aluno trabalhe com padrões tendo a palavra nódulo destacada, 

podendo assim, fornecer uma melhor visualização do item estudado e induzir o 

aluno a fazer inferências sobre a língua (JOHNS, 1991); 

Critério NO10 – O exercício incorpora textos. Os alunos trabalham com 

textos wikis da internet em exercícios de compreensão de texto, pois numa aula 

com música podemos trabalhar com a recepção não apenas auditiva da música, mas 

também a proveniente da escrita, com a letra da música e/ou de outro texto 

(CAMPBELL, CAMPBELL e DICKNSON, 2000, p.25). No caso da presente 

pesquisa, esse outro texto enfoca a música ou a banda/cantor que está sendo 

estudado no dia; 

Critério NO11 – O exercício incorpora a lista de frequência de palavras a 

fim de que o aluno realmente perceba quais são as palavras mais frequentes no 

corpus de música, e do inglês geral, para poder produzir tanto frases como diálogos 

com essas palavras (HALLIDAY, 1991, 1992 apud BERBER SARDINHA, 

2000b); 

Critério NO12 – O exercício incorpora lista de palavras-chave – é 

importante que o aluno trabalhe com as palavras-chave mais frequentes do corpus 

para que ele saiba e utilize as palavras principais que descrevem o tema do corpus 

estudado e que perfazem as 1.000 palavras mais comuns da LI (SILVA, 2010); 

Critério NO13 – O exercício faz com que os alunos trabalhem 

diretamente com corpora – tanto o corpus de estudo como com o monitor, no 

programa AntConc e no site do COCA, respectivamente, são trabalhados nos 

exercícios; 
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Critério NO14 – O exercício incorpora diagramas e diferentes formas de 

visualização a fim de que os alunos trabalhem com diferentes estilos de 

aprendizagem, tais como visual, auditivo, social, verbal, solitário, lógico e 

cinestésico (CAMPBELL, CAMPBELL e DICKNSON, 2000, p. 25); 

Critério NO15 – O exercício é de fácil adaptação. O mesmo tipo de 

exercício pode ser usado com outra música ou texto para facilitar o preparo da aula 

por parte do professor; 

Critério NO16 – O exercício desenvolve a autonomia por possibilitar ao 

aluno uma independência do professor em relação à responsabilidade por seu 

aprendizado (MELO, 2012); 

Critério NO17 – O exercício ensina e não testa. A montagem de 

exercícios se deu para o ensino da LI, e não para provas. O aluno deve sentir que 

está buscando respostas que contribuam para seu aprendizado e não que está sendo 

testado (MISHAN, 2005). 

 
TABELA 12 – ÍNDICE DE KAPPA 

Valores do Kappa Classificação Intensidade da concordância 

< 0,00 Pobre Pouca chance de concordância 

0,01 a 0,20 Leve Concordância Leve 

0,21 a 0,40 Boa Concordância Boa 

0,41 a 0,60 Moderada Concordância Moderada 

0,61 a 0,80 Substancial Concordância Substancial 

0,81 a 0,99 Quase Perfeita Concordância quase perfeita 

Fonte: Viera e Garret (2005, p. 362); tradução nossa. 

 

A fim de verificar até que ponto os critérios foram de fato atendidos nos 

exercícios, uma pesquisadora externa à pesquisa checou os exercícios de uma das 

atividades e apontou em quais critérios eles se encaixavam. A presente 

pesquisadora fez o mesmo e, através do teste estatístico Kappa, que verifica a 

intensidade de concordância entre dois métodos de classificação, baseado no 

número de respostas concordantes – ou seja, no número de casos cujo resultado é o 

mesmo entre os juízes (VIERA e GARRETT, 2005), chegou-se a uma 

concordância de 8,71, que vem a ser uma concordância quase perfeita, de acordo 

com a Tabela 12. 
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De posse dos dados a serem utilizados e dos critérios a serem aplicados 

nos exercícios, restou ainda elencar quais tipos de exercícios devem ser utilizados. 

A partir da literatura baseada em exercícios com corpora (Acunzo, 2012; Acunzo et 

al. 2014; Berber Sardinha et al., 2011) e no uso de letras de música para o ensino 

de inglês (Murphey, 1990; Bertóli-Dutra, 2002; Domoney e Harris, 1993), a 

pesquisadora delimitou os tipos de exercícios a serem utilizados nas atividades, 

expressos a seguir. 

 

2.4.3 Tipos de Exercícios: Taxonomia 

 

A presente seção trata da taxonomia de exercícios desta pesquisa. 

Taxonomia é um termo emprestado da biologia, que estabelece critérios para 

classificar todos os animais e plantas sobre a Terra em grupos, de acordo com suas 

características fisiológicas, evolutivas, anatômicas e ecológicas. A partir desta 

definição, podemos dizer que este trabalho abarca uma taxonomia, que respeita os 

28 critérios vistos na seção anterior e classifica os exercícios da pesquisa em 11 

tipos, descritos no Quadro 8 abaixo, e detalhados na seção 3.2.2: 

 
QUADRO 8 – TIPOS DE EXERCÍCIOS: TAXONOMIA 

(1) Blank filling: Preencher os espaços em branco conforme ouve a música 

(2) Singing: Cantar a música 

(3) Concordance analysis: Análise de linhas de concordância 

(4) Awareness raising: O aluno, através do exercício, passa a perceber a língua estudada  

(5) Pattern analysis: Análise de padrões  

(6) Chart analysis: Análise de gráficos 

(7) Register analysis: Análise de registros 

(8) Reading comprehension: Compreensão de leitura 

(9) Listening comprehension: Compreensão auditiva 

(10) Writing practice: Elaboração de frases 

(11) Word clouds analysis: Nuvem de palavras 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa 

 

Os exercícios que envolvem cantar a música e compreensão de leitura e 

auditiva não são baseados em corpus mas foram importantes para a montagem da 
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aula. Já os demais tipos dependem do ambiente baseado em corpus desenvolvido 

para que pudéssemos entender como ocorre o processo de aprendizagem de inglês 

como língua estrangeira, a partir de letras de música. 

2.5 ENTREVISTAS 

 

A professora/pesquisadora entrevistou três alunos que participaram do 

curso durante os três semestres para saber a opinião deles sobre o processo de 

trabalhar com LC e aprendizado de inglês. Essas entrevistas foram gravadas e 

utilizadas para a reflexão da professora/pesquisadora, tanto na montagem dos 

exercícios como na descoberta do que é relevante para o aluno. Foram indagados 

também a respeito da metodologia nova, pois os alunos, em geral, não são 

consultados sobre os métodos de ensino, embora, como princípio, seja importante 

que o aluno se sinta parte integrante de seu processo de aprendizagem19.  

 

2.6 DIÁRIO REFLEXIVO 

 

Nesta pesquisa, ao fim de cada aula, a pesquisadora anotou suas 

impressões como professora sobre o processo de se ensinar ILE utilizando um 

corpus de música para elaboração de materiais com LC. 

O aprendizado reflexivo é um processo que requer tempo e prática 

(MACHADO, 1998, p. 233). É um processo ativo que envolve pensar nas questões 

a serem analisadas, formular perguntas e buscar informações relevantes que se 

somarão ao entendimento. Ele acontece de maneira mais eficaz quando o 

pesquisador reflete antes, durante e após a experiência de aprendizado. Portanto, o 

aprendizado reflexivo não é apenas reconhecer algo novo, mas sim enxergar a 

                                                           
19 Tais entrevistas, assim como o projeto de pesquisa, foram submetidas e aprovadas junto ao Comitê de 

Ética da PUC-SP, sob número de CAAE 49279015.7.0000.5482. 
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realidade sob uma nova ótica e pensar sobre como aperfeiçoar, ou até mesmo 

verificar, o que vem dando certo. 

A reflexão é uma habilidade importante a ser desenvolvida e requer que o 

pesquisador/professor reflita como vai relacionar o que está acontecendo na sala de 

aula com o seu trabalho. Um diário reflexivo deve enfocar respostas, reações e 

reflexões pessoais em relação a novas ideias ou maneiras de pensar sobre o assunto 

que está sendo pesquisado. 

Diários reflexivos são anotações de experiências, onde o usuário relata 

sentimentos e opiniões, ao invés de meramente elencar os fatos ocorridos durante o 

dia (MACHADO, 1998, p. 62). Segundo a autora, por meio de relatos de 

sentimentos individuais após um determinado evento, novas experiências podem 

ser construídas e melhoradas. O propósito desse tipo de diário é melhorar o 

aprendizado por meio do processo de pensar e escrever sobre as experiências de 

aprendizado, tanto as boas como as ruins, fazendo então uma reflexão sobre o 

processo de ensino aprendizagem com música. 

Ao final de cada aula, a professora/pesquisadora fazia apontamentos sobre 

o transcorrer da aula em um diário reflexivo para que se pudesse registrar a 

interação entre os alunos, e entre alunos e professor, no uso de materiais com base 

em Linguística de Corpus e música para o ensino de inglês como Língua 

Estrangeira. 

Podemos dizer que os exercícios seguiram o seguinte gráfico: 
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GRÁFICO 1 – SÍNTESE DE PROCEDIMENTOS E FERRAMENTAS USADOS NA PESQUISA 

  

Conforme vemos no gráfico acima, após a coleta do corpus, seguimos 

duas vertentes de pesquisa, comentadas a seguir. Podemos separá-las de acordo 

com as vertentes da LC, europeia e norte-americana, que, depois, são unidas para a 

montagem dos exercícios. 
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Vertente Europeia – Após a coleta do corpus, o mesmo foi introduzido no 

programa AntConc, que forneceu a lista de palavras do CoEL, de acordo com a sua 

frequência. Já a lista de palavras do COCA foi obtida a partir do programa 

WordSmith (BERBER SARDINHA, 1999). De posse de ambas as listas, a 

comparação das listas foi feita para que pudesse ocorrer a análise e seleção de quais 

itens lexicais seriam utilizados nos exercícios. 

Vertente Norte-americana – Após a coleta do corpus, o mesmo foi 

etiquetado pelo programa Biber Tagger, e suas características linguísticas foram 

contadas no programa Biber Tag Count, o qual também possibilitou a posição do 

CoEL, assim como de cada banda/cantor ao longo das cinco dimensões de registro 

da língua inglesa propostas por Biber (1988), o que possibilitou a alocação das 

músicas no perfil multidimensional da língua estudada para a confecção dos 

exercícios. 

Com o resultado das análises de ambas as vertentes (itens lexicais e 

características linguísticas típicas de cada perfil), os exercícios foram desenvolvidos 

com auxílio dos programas supracitados no Gráfico 1. Esses exercícios foram 

aplicados em sala de aula e, a partir das entrevistas feitas com os alunos e das 

anotações da professora no diário reflexivo, ajustes foram feitos nos exercícios, 

levando à versão final apresentada na seção a seguir. 

Após três semestres de montagem, aplicação de atividades e mudanças 

decorrentes da análise do diário reflexivo, os materiais desenvolvidos foram 

modificados, aperfeiçoados e, em alguns casos, substituídos para que os alunos 

pudessem apresentar um melhor rendimento na língua em questão. Cada aula, de 2 

horas de duração, consistia de um bloco de 10 a 15 exercícios que giravam em 

torno de uma música e/ou textos sobre o cantor ou a banda. Exemplos de exercícios 

que constituíram três aulas, de 2 horas cada, estão presentes nos Resultados, 

enquanto as aulas completas encontram-se nos Apêndices B, C e D. 
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3 RESULTADOS 

“Music is ... A higher revelation than all Wisdom & Philosophy”  

Ludwig van Beethoven 

 

Este capítulo apresentará e discutirá os resultados obtidos a partir das 

análises de colocação e multidimensional feitas no estudo. A seguir, serão 

apresentadas as atividades propostas que resultaram das análises expostas na seção 

3.1, utilizando como base os corpora CoEL e COCA, as entrevistas realizadas com 

os alunos e o diário reflexivo conduzido pela pesquisadora, que registra o processo 

da aplicação das atividades. 

  

3.1 RESULTADOS DAS ANÁLISES 

Primeiramente, explicitaremos o resultado da análise de colocações, por 

meio da análise de padrões. Na sequência, os resultados da análise 

multidimensional serão detalhados e discutidos. 

 

3.1.1 Análise das colocações 

 

Começaremos descrevendo o resultado de três colocações presentes entre 

as 100 mais frequentes tanto no corpus de estudo quanto no de comparação. 

Começamos com o item lexical like que, no CoEL, é a 29ª palavra mais frequente, 

e, no COCA, a 58ª mais frequente. Após a comparação de 100 linhas de 

concordância em ambos os corpora, podemos dizer que o padrão like + pronome, 

assim como pronome + like, são muito comuns em ambos os corpora, estando 

presente em 46,84% das letras de música do CoEL e em 87,85% dos textos do 
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COCA e as seguintes combinações são as mais frequentes: 

 
TABELA 13 – COLOCADOS DE LIKE E SUAS FREQUÊNCIAS NO CORPUS COEL 

Item Frequência no corpus CoEL 

Like I 

Like you 

I like 

Like it 

Like me 

Like we 

92 (10,5%) 

88 (10,2%) 

63 (7,5%) 

41 (4,5%) 

22 (2,5%) 

11 (1,75%) 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa 

 

Passamos ao item lexical get que, no CoEL, é a 34ª palavra mais 

frequente e, no COCA, a 92ª mais frequente. Após serem comparadas 100 linhas de 

concordância deste item lexical, podemos dizer que o padrão get + preposição é 

muito comum, estando presente em 29,40% das letras de música do CoEL e em 

50,91% dos textos do COCA. As seguintes combinações são as mais frequentes: 

 
TABELA 14 – COLOCADOS DE GET E SUAS FREQUÊNCIAS NO CORPUS COEL 

Item Frequência no corpus CoEL 

Get back 

Get to 

Get up 

Get by 

Get out 

45 (8,5%) 

39 (7,5%) 

25 (4,8%) 

20 (3,5%) 

15 (2,8%) 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa 

 

Vemos a seguir o que ocorre com o item lexical go que, no CoEL, é a 47ª 

palavra mais frequente e, no COCA, a 97ª mais frequente. Seguindo o mesmo 

processo de comparação entre os corpora descrito acima, podemos concluir que o 

padrão go + preposição é muito comum, estando presente em 42,05% das letras de 

música do CoEL e em 54,82% dos textos do COCA. As seguintes combinações são 

as mais frequentes: 
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TABELA 15 – COLOCADOS DE GO E SUAS FREQUÊNCIAS NO CORPUS COEL 

Item Frequência no corpus CoEL 

Go to 

Go with 

Go on 

Go out 

Go round 

Go away 

24 (4,3%) 

22 (4%) 

20 (3,7%) 

13 (2,5%) 

13 (2,5%) 

10 (1,8%) 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa 

 

Na sequência, na tabela abaixo encontramos algumas das palavras mais 

frequentes no corpus de estudo e suas posições no corpus de comparação, além da 

quantidade de textos que as contêm (a lista completa se encontra no Apêndice A). 

 
TABELA 16 – PALAVRAS MAIS FREQUENTES NOS CORPORA DE ESTUDO E DE COMPARAÇÃO20 

Palavra Ranking no CoEL / 

Frequência 

Presença em 

Número de Textos 

/ % 

Ranking no COCA / 

Frequência (por 

milhão de palavras) 

You 01 / 5.975 535 / 91,45 14 / 0,75 

I 02 / 5.720 525 / 89,74 10 / 4,60 

The 03 / 4.747 549 / 93,85 01 / 23,83 

To 04 / 3.333 540 / 92,31 04 / 11,14 

Me 05 / 2.788 452 / 77,26 62 / 791,46 

And 06 / 2.698 524 / 89,57 02 / 11,802 

A 07 / 2.691 500 / 85,47 05 / 10,057 

It 08 / 1.971 402 / 68,72 11 / 4,235 

My 09 / 1.804 404 / 69,06 55 / 1,012 

In 10 / 1.711 445 / 76,07 07 / 7,996 

That 11 / 1.406 413 / 70,60 08 / 5,629 

On 12 / 1.400 377 / 64,44 17 / 3,010 

Your  13 / 1.371 349 / 59,66 69 / 730,465 

Of 15 / 1.245 377 / 64,44 03 / 35,285 

All 16 / 1.224 354 / 60,51 42 / 1,197 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa. 

 

3.1.2 Análise Multidimensional 

 

A partir dos resultados encontrados na Análise Multidimensional, foi 

possível posicionar os textos do CoEL nas dimensões do inglês geral obtidas por 

Biber (1988). Chegamos aos seguintes dados: 

                                                           
20 Os números que não estão presentes na tabela, como o 14, entre as palavras your e of não entraram no 

critério previamente estabelecido: Apenas seriam usadas as palavras presentes na lista das 100 palavras mais 

frequentes tanto no corpus de estudo como no corpus monitor. 
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(1) Dimensão 1 – Produção com interação versus Produção informacional – 

músicas possuem alta frequência no polo interacional, com grande 

quantidade de contrações, verbos no presente, DO como pro-verbo, 

pronomes demonstrativos, pronomes de primeira pessoa, BE como verbo 

principal, pronome IT, negação analítica, partículas do discurso e pouca 

presença de preposições, substantivos e advérbios de tempo. A Figura 8 

mostra que as músicas se encontram entre conversas e entrevistas, muito 

dependentes do contexto, como uma interação face a face, com alta 

incidência de contrações, pronomes de primeira pessoa e verbos no presente. 

A falta de características informacionais pode ser vista no seguinte exemplo, 

altamente interativo, da música Can’t Buy me Love, dos Beatles, com a 

presença de pronome de primeira pessoa, contração e verbo no presente:  

 

I'll (pronome de primeira pessoa, contração) buy you a diamond ring my friend,  

If it makes (verbo no presente) you feel (verbo no presente) alright,  

I'll (pronome de primeira pessoa, contração) get you anything my friend,  

If it makes (verbo no presente) you feel (verbo no presente) alright,  

Cause I (pronome de primeira pessoa) don't (contração) care (verbo no presente) 

too much for money,  

Money can't (contração) buy me love.  
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FIGURA 8 – DIMENSÃO 1 – PRODUÇÃO COM INTERAÇÃO VERSUS INFORMACIONAL, COM A 

INSERÇÃO DO CORPUS COEL E SEUS SUBCORPORA (EM ITÁLICO SUBLINHADO) 

 

Polo Positivo – Produção com Interação 

| CONVERSAS TELEFÔNICAS 

 
| 

35 CONVERSAS FACE A FACE 

                  | BEATLES / MAROON 5 

                  30 

                  |CoEL  

25 BRUNO MARS 
                  |BON JOVI 

20 cartas pessoais 

                   | PALESTRAS ESPONTÂNEAS 

                   | ENTREVISTAS 

                   |  
10       

                  | 
                  5 

                  | ficção romântica 

                  | PALESTRAS PREPARADAS 

                  | 

                  |ficção de mistério e aventura 

                  | ficção geral  

                  | cartas profissionais 

| RÁDIO E TV 

- 5  

| ficção científica 

| religião 

| humor 

-10  cultura popular, editoriais, passatempo 

| biografias 

| resenhas jornalísticas 

-15 prosa acadêmica, reportagem jornalística 

| documentos oficiais 

 

Polo Negativo – Informacional 

 

 

(2) Dimensão 2 – Preocupações narrativas versus Não narrativas – as músicas 

podem ser consideradas não narrativas, com alta presença de adjetivos 

atributivos e verbos no presente, como podemos ver no seguinte exemplo da 

música Wanted Dead or Alive, da banda Bon Jovi:  
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It's (verbo no presente) all the same, only the names will change 

Everyday it seems (verbo no presente) we're (verbo no presente) wasting away 

Another place where the faces are (verbo no presente) so cold (adjetivo atributivo) 

I'd drive all night just to get back home 

I'm (verbo no presente) a cowboy, on a steel (adjetivo atributivo) horse I ride (verbo no 

presente) 

I'm (verbo no presente) wanted dead or alive 

 

Músicas geralmente não possuem alta frequência de verbos no passado, 

pronomes de terceira pessoa e orações particípios, que são marcas da narratividade. 

Podemos notar na Figura 9, abaixo, que as músicas se encontram entre conversas e 

cartas profissionais. 

 
FIGURA 9 – DIMENSÃO 2 - PREOCUPAÇÕES NARRATIVAS VERSUS NÃO NARRATIVAS COM A 

INSERÇÃO DO CORPUS COEL E SEUS SUBCORPORA (EM ITÁLICO SUBLINHADO)       

PÓLO POSITIVO - NARRATIVO 

| ficção romântica  

7  
| 

                          6 ficção de mistério, geral e científica 

        | ficção de aventura 

5  
| 
4  
| 
3  
| 

2 biografias   

| PALESTRAS ESPONTÂNEAS  

1  humor 

| PALESTRAS PREPARADAS 

| reportagem jornalística  

| cartas pessoais 

0 cultura popular 

                          -1 CONVERSAS FACE A FACE / BEATLES 

                          | religião; editoriais 

                          -1 CONVERSAS PÚBLICAS 

                          | resenhas jornalísticas / CoEL / BON JOVI / MAROON 5 

                          -2 CONVERSAS TELEFÔNICAS / BRUNO MARS 

                           | cartas profissionais 

                           | prosa acadêmica 

                           | documentos oficiais 

                           - 3  passatempo 

                           | RÁDIO E TV 

Pólo Negativo – Não Narrativo 
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(3) Dimensão 3 – Referências explícitas versus Dependentes do contexto – 

músicas possuem uma alta frequência no polo dependente do contexto, 

devido à grande presença de advérbios e baixa frequência de nominalizações 

e orações relativas, tanto na presença de objeto como de sujeito. Pode-se 

verificar na Figura 10, na página seguinte, que as músicas se encontram 

entre conversas e rádio e TV. Como exemplo desta dimensão temos a 

música Help dos Beatles, com presença de advérbio de tempo e de 

intensidade:  

Help me if you can, I'm feeling down,  

And I do appreciate you being around,  

Help me get my feet back on the ground,  

Won't you please please help me?  

And now (advério de tempo) my life has changed in oh so (advérbio de intensidade) many 

ways,  

My independence seems to vanish in the haze,  
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FIGURA 10 – DIMENSÃO 3 - REFERÊNCIAS EXPLÍCITAS VERSUS DEPENDENTE DO CONTEXTO COM 

A INSERÇÃO CORPUS COEL E SEUS SUBCORPORA (EM ITÁLICO SUBLINHADO) 

Polo Positivo – Referências Explícitas 

| documentos oficiais  

7  

| cartas pessoais  

6  

| 

5 

| resenhas jornalísticas; prosa acadêmica 

4  

| religião       

3          

| cultura popular 

2  

| editoriais; biografias 

| PALESTRAS ESPONTÂNEAS 

1  

  | PALESTRAS PREPARADAS; PASSATEMPO 

0  

| reportagem jornalística; ENTREVISTAS 

| HUMOR 

-1  

| ficção científica 

-2 

| 

-3  

| ficção geral 

  | cartas pessoais; ficção de mistério e aventura 

-4 conversas face a face; ficção romântica 

| 

-5 

| CONVERSAS TELEFÔNICAS / BEATLES / BON JOVI 

-6 CoEL 

-7 MAROON 5 / BRUNO MARS 

-9  

   | RÁDIO E TV 

  Polo Negativo – Dependente do Contexto 

 

(4) Dimensão 4 – Expressão Explícita de Persuasão versus não Explícita – 

surpreendentemente, as músicas possuem uma alta frequência no polo 

persuasivo, devido à alta incidência de verbos no infinitivo, modais de 

predição, necessidade e possibilidade, além de condicional de subordinação. 

Como exemplo desta dimensão temos a seguinte frase da música Can’t Buy 

me Love da banda Beatles, com a presença de modal de possibilidade:  

I'll give you all I've got to give, (verbo no infinitivo) 

If (condicional de subordinação) you say you love me too, 
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I may (modal de possibilidade) not have a lot to give, (verbo no infinitivo) 

But what I got I'll give to you, 

I don't care too much for money. 

Money can't buy me love. 

Can't buy me love, everybody tells me so, 

 

Como pode ser observado na figura abaixo, as músicas encontram-se no 

nível da ficção romântica, entre editoriais e cartas pessoais, todos registros 

altamente persuasivos. 
 

FIGURA 11 - DIMENSÃO 4 – PERSUASÃO EXPLÍCITA COM A INSERÇÃO DO CORPUS COEL E SEUS 

SUBCORPORA (EM ITÁLICO SUBLINHADO) 

Polo Positivo – Persuasivo 
 

        | cartas profissionais 

| 

        3 editoriais 

| 

2 ficção romântica / MAROON 5 / BON JOVI / BEATLES 

| PASSATEMPO / BRUNO MARS / CoEL 

| cartas pessoais 

1 CONVERSAS PÚBLICAS; ficção geral 

| PALESTRAS PREPARADAS; CONVERSAS TELEFÔNICAS 

| PALESTRAS ESPONTÂNEAS; religião 

0 documentos oficiais       

| CONVERSAS FACE A FACE; cultura popular; humor  

        | prosa acadêmica 

        | biografias; ficção de mistério e científica; reportagem 

jornalística 

        -1  

        | ficção de aventura       

        -2 

        | resenhas jornalísticas  

        -3  

        | 

        -4  

        | RÁDIO E TV 

 

Polo Negativo – Não Persuasivo 

 

(5) dimensão 5 – informação abstrata versus não abstrata – as músicas podem 

ser consideradas não abstratas por não possuírem alta frequência de 

conjunções, voz passiva e orações subordinadas adverbiais, conforme pode 

ser observado na Figura 12, abaixo, onde elas encontram-se entre editoriais e 
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programas de rádio e TV. entretanto, apesar da baixa frequência de 

conjunções, encontramos alguns exemplos como os das frases da música 

Never say u can’t do cantor Bruno Mars:  

How would it be? 

Where I am? 

If my father didn't tell me 

To never say I can't 

He'd carry me 

And (conjunção) never let me fall 

Oh and (conjunção) the only thing he asked 

 

FIGURA 12 - DIMENSÃO 5 – INFORMAÇÃO ABSTRATA VERSUS NÃO ABSTRATA COM A INSERÇÃO 

DO CORPUS COEL E SEUS SUBCORPORA (EM ITÁLICO SUBLINHADO) 

Polo Positivo - Abstrato 

6  

| prosa acadêmica 

5 

| documentos oficiais 

4 

| 

3 

| 

2  

| religião  

| passatempos 

1 

| resenhas jornalísticas 

| reportagem jornalística 

| cartas profissionais; editoriais / BEATLES 

0 cultura popular 

| humor; biografias / CoEL / MAROON 5 

-1 BRUNO MARS / BON JOVI 

        | RÁDIO E TV 

-2 PALESTRAS PREPARADAS; entrevistas 

| ficção geral, científica e de aventura; PALESTRAS 

ESPONTÂNEAS  

| ficção de mistério; cartas pessoais  

-3 

| ficção romântica; CONVERSAS FACE A FACE 

| CONVERSAS TELEFÔNICAS 

-4 

Polo Negativo – Não Abstrato 

3.2 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
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Nesta seção tratamos da transposição dos achados da pesquisa para os 

exercícios baseados em corpus. Para tanto, baseamo-nos nas propostas, 

apresentadas na Fundamentação Teórica, que discutem critérios para selecionar 

padrões de corpora e aplicá-los na preparação de material didático. Tais critérios 

levaram-nos a criar a nossa lista de critérios (v. Metodologia, seção 2.4.2), visando 

a pertinência dos padrões e da variação de registro para o contexto de ensino em 

geral e para as atividades em questão. 

Num esforço de reflexão, os exercícios foram desenvolvidos com 

ferramentas e recursos variados, a fim de que o professor possa prepará-los 

previamente, se os recursos computacionais não estiverem disponíveis em sala de 

aula. Dessa perspectiva, vemos abaixo linhas de concordância previamente 

selecionadas pela professora, que as levou impressas para a sala de aula, ao invés de 

usar o site COCA durante a aula: 

 

Vimos nas músicas que tired of foi seguido de Ving (Verbo no Ing), mas ele nem sempre 

aparece seguido de verbo. Vamos encontrar outros padrões para essa expressão no 

COCA? 

1 Carlotta apparently was tired of bandying words. 

2 I was already so tired of the fight we were about to have. 

3 She gets tired of all us men. 

4 Once we got tired of pulling her back into her seat. 

5 He was getting tired of being on the road all the time. 

6 She was getting tired of being treated like a victim. 

7 When he got tired of being any other place. 

8 Jade never tired of him. 

9 Dom was tired of them. 

10 She is tired of people looking at her like that. 

11 We never got tired of seeing. 

12 She was just so tired of always hiding part of herself. 
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O tempo de execução dos exercícios varia de acordo com a 

disponibilidade de um computador em sala de aula ou não, com o número de alunos 

e seu rendimento, entre outros fatores. Através dos apontamentos no diário 

reflexivo, pode-se dizer que, quando o professor leva as linhas de concordância 

impressas para a sala de aula, o rendimento dos alunos é melhor, por ficarem mais 

focados no que está sendo apresentado. Quando os alunos estão no computador, a 

chance de dispersão pode ser maior, pois alguns podem acessar outros sites que não 

fazem parte da aula. 

Cabe ressaltar que todos os exercícios podem ser utilizados em aulas 

individuais ou em grupos. Os exercícios aqui presentes foram formulados e testados 

num grupo de alunos, porém no caso de aulas individuais, os alunos podem discutir 

as questões juntamente com o professor, que terá um papel de participante da 

discussão.  

 

3.2.1 Contexto 

Como já mencionamos, essa pesquisa teve como ponto de partida a 

experiência da pesquisadora como professora de inglês como LE para alunos de 

uma Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Para aplicação dos 

exercícios desenvolvidos para esta pesquisa, a pesquisadora montou um curso de 

inglês extracurricular embasado nos pressupostos da LC e letras de música como 

fonte do material didático. As aulas ocorriam semanalmente, com duração que 

variava de uma a duas horas, dependendo da quantidade de exercícios e do nível de 

TIRED OF 
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dificuldade apresentado em cada bloco de exercícios. A quantidade de alunos 

variou bastante, mas, em média, durante os três semestres de duração do curso, o 

grupo oscilou entre três e cinco alunos – embora o rendimento daqueles alunos que 

não eram tão frequentes não tenha sido prejudicado. 

 

3.2.2 Tipos de Exercícios 

Nesta seção explicitamos a escolha dos tipos de exercícios elencados na 

taxonomia descrita na Metodologia (seção 2.4.3): 

Tipo 01 – Blank filling: Preencher os espaços em branco conforme ouve a 

música. Os professores de LE, de modo geral, quando elaboram atividades com 

música usam esse tipo de exercício. Diferentemente desse uso, na nossa proposta os 

alunos sabem que devem preencher os espaços com os padrões que estão sendo 

estudados, e não qualquer palavra. Isso ajuda a diminuir a ansiedade e não causa 

frustração, pois o aluno não se sente incapaz de entender o que o cantor está 

dizendo. Um exemplo desse tipo de exercício vem a seguir: 

 

Exercício: Ouça a música e complete os espaços em branco com THIS ou THAT: 

As I sit in ________ smokey room 

The night about to end 

I pass my time as a stranger 

But ________ bottle´s my only friend 

 

Tipo 02 – Singing: O exercício de cantar a música foi incluído porque, 

como os alunos elegeram quais bandas/cantor estudar, eles gostam das músicas. 

Isso foi confirmado através de anotações do diário reflexivo, no qual foi detectado 

que eles cantavam a música durante a realização da atividade. Então colocamos 

exercícios com karaokê com a letra da música para que eles pudessem aprender a 

língua e se divertir. Esse tipo de exercício é o último da aula, pois eles já se 
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familiarizaram com alguns padrões e conseguem pronunciar a letra com mais 

clareza. Porém, quando apenas o videoclipe contendo a letra da música e os 

instrumentos é colocado para que os alunos acompanhem, eles se sentem 

intimidados. Resultados melhores são alcançados quando o videoclipe, além da 

letra da música, contém a banda/cantor cantando a música. Os aprendizes parecem 

sentir-se mais confortáveis para cantar acompanhando o vocalista, e não sozinhos. 

Esse é um tipo de exercício que não é baseado em corpus, mas funciona como parte 

motivadora da aula; 

Tipo 03 – Concordance analysis: A análise de linhas de concordância foi 

utilizada porque, através da análise de linhas de concordância, os alunos podem 

chegar a conclusões em relação aos padrões presentes no texto estudado (letra de 

música), podendo extrapolar essas mesmas conclusões para o inglês geral; 

Tipo 04 – Awareness raising: O aluno, através desse exercício, passa a 

perceber padrões linguísticos sem que o professor tenha que explicitar. Através de 

exercícios desse tipo o aluno vai tornando-se responsável por seu conhecimento, e 

não mero depósito de conhecimentos assimilados pelo professor – que passa a ser 

mediador do processo ensino-aprendizagem do aluno. Um exemplo disso é o 

exercício abaixo, onde o aluno deve olhar na letra da música e perceber padrões 

associados a tired of: 

 

Exercício 2: Quais podem ser as sequências de palavras que você associaria a tired of? 

 

 

Tipo 05 – Pattern analysis: A análise de padrões, por estar conectada com 

a linha de concordância que é a base da LC europeia, leva o aluno a tornar-se um 

“detetive da língua”, descobrindo padrões da língua estudada que são utilizados na 

língua em uso (JOHNS, 1991);  

Tipo 06 – Chart analysis: A análise de gráficos contém uma maneira 

diferente de visualização da frequência da palavra, em diferentes registros. Para os 

alunos mais analíticos (especialmente os de Ciências Exatas, como é o caso de 
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alguns que participaram da pesquisa), este tipo de exercício possui um grande 

apelo; 

Tipo 07 – Register analysis: A análise de diferentes registros se justifica 

porque a pesquisadora enfocou o aprendizado dos alunos trabalhando com a língua 

em outros textos além da letra de música, para que os alunos pudessem comparar e 

inferir diferenças linguísticas marcantes em cada registro estudado. Um exemplo 

disso pode ser visto no exercício abaixo, onde os alunos tinham de associar 

palavras muito e pouco frequentes no corpus CoEL com os diferentes registros 

encontrados no site COCA, e verificar em qual deles cada palavra era mais 

frequente: 

 

Vamos ver agora as palavras mais frequentes no corpus CoEL. Algumas delas também 

aparecem como as mais frequentes no corpus monitor COCA. As tabelas abaixo mostram 

essas palavras. Com seu amigo vá até o site corpus.byu.edu/coca/, digite as palavras da 

segunda tabela e, na seção CHART (gráfico) em qual registro cada uma é mais frequente 

(Spoken, Fiction, Magazine, Newspaper ou Academic). A partir desses resultados, podemos 

concluir que as músicas estão mais próximas de qual registro:  

 
 

 

 

Palavras 

 

Registro 

 

You 

 

 

Had 

 

 

University 

 

 

To 

 

 

We 

 

 

Better 

 

  

Tipo 08 – Reading comprehension: A compreensão de leitura foi inserida 

nas atividades porque, geralmente, alunos com nível básico de conhecimento da 

língua não são cobrados a interpretar textos ou, quando o são, não recebem textos 

autênticos, mas modificados para "facilitar" o entendimento. Acreditamos que o 

que deve ser adequado ao nível do aluno é o exercício, e não o texto; por isso, 

decidimos montar exercícios de compreensão textual nos quais um aluno iniciante 

Songs - CoEL 

You 

Had 

University 

To 

We 

Better 
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na língua inglesa seja capaz de lidar, como mostra o exemplo a seguir: 

 

Vamos ao site http://en.wikipedia.org/wiki/She_Will_Be_Loved e responda: 

 

Quando a música foi lançada?  

 

Quem é (são) seu(s) compositor(es)?  

 

Essa música atingiu o número 1 das mais tocadas? Onde?  

 

Algum cantor / banda regravou essa música? Quem? Qual versão é a melhor? Vamos 

ouvir?  

 

 

Tipo 09 – Listening comprehension: o fato de trabalharmos com música 

justifica explorar a compreensão oral. Assim, a parte auditiva não foi 

desconsiderada na composição das atividades. 

Tipo 10 – Writing practice: A elaboração de frases integra as atividades 

porque é importante que o aluno consiga unir seu conhecimento prévio da língua 

com os padrões aprendidos na letra da música. Um exemplo disso pode ser visto no 

exemplo abaixo: 

 

Exercício 13: Agora que você já aprendeu, crie frases com FOR e TO: 

 

Tipo 11 – Word clouds analysis: A nuvem de palavras pode ser usado de 

duas maneiras: (a) dentro das nuvens estão trechos de músicas com o padrão 

estudado no dia e o aluno deve identificar qual banda/cantor é o autor dos trechos 

em questão; (b) coloca-se a palavra nódulo dentro da nuvem e pede-se que o aluno 

complete os padrões para este item lexical de acordo com sua observação das linhas 

de concordância. Um exemplo do primeiro tipo pode ser visto no exemplo a seguir: 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/She_Will_Be_Loved
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Word Clouds: Aqui estão frases de 2 bandas e 2 cantores: Madonna, Bon Jovi, Maroon 5 e 

Bruno Mars. Relacione a cloud com o(a) cantor(a) / banda: 

 

 

 

 

 

 

 

Com todos esses dados, como será visto a seguir, a pesquisadora pôde 

elaborar algumas atividades que foram aplicadas num grupo de alunos com 

conhecimento básico da LI.  

 

  

 

Working for her man, she 

brings  home her pay. 

 

I’ll be there for you. 

   

              I’ve been locked out of 

heaven for too long. 

I’d catch a grenade for you. 

 

I drove for miles and 

miles and wound up at 

your door. 

 

Look for the girl with 

the broken smile. 

 

I am crazy for you. 

 

I was not ready for the fall. 



 
85 

3.2.1.1 Atividade 1 

 

Neste trabalho entendemos atividade como “uma sequência de trabalhos 

feitos pelos alunos na sala de aula, individualmente ou não, veiculados em um 

material de ensino” (BERBER SARDINHA, 2011, p. 307). Ou seja, o que 

apresentamos como atividade perfaz uma aula de duas horas de duração. 

O objetivo deste primeiro grupo de exercícios é fazer com que os alunos 

trabalhem com o item lexical Get. Ao final da aula, os alunos devem ser capazes de 

identificar esses tipos de padrões em textos, tais como letra de música, e concluir 

que o verbo get é mais comum em diálogos, ou melhor, em registros falados do que 

em escritos, além de permitir que o aluno se interesse mais pela língua. A seguir 

falaremos apenas dos exercícios baseados em corpus de que a atividade se compõe. 

O exercício 1.7 leva o aluno a reconhecer e trabalhar com padrões de get 

presentes na letra da música: 

 

Exercício 1.7: Agora volte na música, encontre e destaque GET + Complemento. Não se 

esqueça que GET é o lema21, então temos que pegar todas as suas formas presentes na música 

(GET / GOT). 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO3 / o 

exercício exige pouco tempo de preparação por parte do professor; NO4 / o 

exercício trabalha com o conceito de padronização; NO13 / o exercício faz com que 

os alunos trabalhem diretamente com corpora; NO15 / o exercício é de fácil 

adaptação; e NO17 / o exercício ensina e não testa. Quanto à taxonomia de 

exercícios escolhida para este trabalho (v. Metodologia, seção 2.4.3), este exercício 

se encaixa nos seguintes tipos propostos para este trabalho: (4) Awareness raising e 

                                                           
21 Lema: Todas as formas possíveis de uma palavra. Por exemplo, GET é o lema, mas podemos levar em 

consideração seus derivados: GETS, GOT, GETTING. 
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(5) Pattern analysis (Análise de padrões). 

O exercício 1.8 trabalha com os gráficos do site COCA para que o aluno 

possa saber em qual registro este item lexical é mais frequente: 

 

Exercício 1.8: Vamos observar os gráficos do COCA. Onde get é mais frequente? Por que 

você acha que isso acontece?  

SECTION ALL SPOKEN FICTION MAGAZINE NEWSPAPER ACADEMIC 

FREQ 1549477 504741 322331 285342 291052 146011 

PER MIL 3,336.97 5,281.65 3,564.45 2,986.04 3,173.35 1,603.35 

SEE ALL 
SUB-SECTIONS 

AT ONCE 

      

 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os não obrigatórios estão presentes: NO3 / o exercício exige 

pouco tempo de preparação por parte do professor; NO6 / o exercício trabalha com 

o conceito de variação; NO7 / o exercício trabalha com o conceito de variedade 

textual; NO8 / o exercício incorpora mídias diferentes; NO13 / o exercício faz com 

que os alunos trabalhem diretamente com corpora; NO14 / o exercício incorpora 

diagramas e diferentes formas de visualização; NO15 / o exercício é de fácil 

adaptação; NO16 o exercício desenvolve autonomia; e NO17 / o exercício ensina e 

não testa. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho (v. 

Metodologia, seção 2.4.3), este exercício se encaixa no seguinte tipo proposto para 

este trabalho: (6) Charts Analysis (Análise de gráficos). 

O exercício 1.9 leva os alunos a analisarem padrões de Get nas linhas de 

concordância do corpus CoEL e, a partir daí, chegarem a conclusões a respeito do 

que mais comumente acompanha este verbo: 

Exercício 1.9: Nesta música vimos alguns significados da palavra GET. Qual significado 

será o mais comum? Uma maneira de encontrar as respostas sem a ajuda do professor é 

pesquisar no corpus. Então, vamos verificar essa informação? Vamos olhar essas linhas de 

http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=1
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=2
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=3
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=4
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=5
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?w11=g*t
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=1&w11=g*t
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=2&w11=g*t
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=3&w11=g*t
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=4&w11=g*t
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=5&w11=g*t
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concordâncias, retiradas do corpus CoEL e montar um mapa de palavras com os colocados de 

GET, ou seja, vamos anotar quais palavras acompanham mais frequentemente o GET. 

1  I would gladly hit the road get up and go if I knew That’s 

2  Why do we let the pressure get into our heads? Your broke 

3 you better do what she said Get to the barber shop and get 

4 your dreams before they rust Get what you can and hope it's 

5 u know I would beg and plead, get down on my knees Do most a 

6 to show you got bills to pay, get out my way it's time to  

7  streets No time for praying get up off your knees There's  

8 If you and me should get together, Who knows baby  

9 lookin' fine ain't she? … get out the way! No, no, no  

10 don't need you any longer So get off your knees Your words  

11 That I've got the key Oh So get in the car We can ride it  

12 That I've got the key Oh So get in the car We can ride it  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO4 o 

exercício trabalha com o conceito de padronização; NO9 / o exercício incorpora 

linhas de concordâncias; NO13 / o exercício faz com que os alunos trabalhem 

diretamente com corpora; NO14 / o exercício incorpora diagramas e diferentes 

formas de visualização; NO15 / o exercício é de fácil adaptação; NO16 / o exercício 

desenvolve autonomia; e NO17 / o exercício ensina e não testa. Quanto à 

taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho (v. Metodologia, seção 2.4.3), 

este exercício se encaixa nos seguintes tipos propostos para este trabalho: (3) 

Concordance Analysis (Análise de linhas de concordâncias), (4) Awareness raising, 

(5) Pattern analysis (Análise de padrões) e (11) Word Clouds analysis (Nuvem de 

palavras). 

O Exercício 1.10 continua trabalhando com mais alguns padrões do verbo 

Get encontrados no corpus CoEL, relacionando-os com seus significados: 

Get 
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Exercício 1.10: Vamos aprender mais um pouco, observando outros exemplos de padrões de 

get e classificando-os de acordo com seu significado? Um dos significados se repete. 

 

Coluna A Coluna B 

1. Beatles: But when I get home to you (A Hard Day’s 

Night)  

2. Beatles: To get you money to buy you things (A Hard 

Day’s Night) 

3. Beatles: I’ll get you anything my friend. (Can’t Buy me 

Love) 

4. Beatles: I get by with a little help from my friends. (With 

a Little Help from my Friends) 

5. Beatles: I get high with a little help from my friends. 

(With a Little Help from my Friends) 

6. Bon Jovi: We both got jobs cause there’s bills to pay 

(Born to Be my Baby) 

7. Maroon 5: The taste of her breath, I’ll never get over 

(Won’t Go Home without You) 

8. Maroon 5: You and I get sick, yeah, I know that we can’t 

do this no more. (One more Night) 

a-) superar 

b-) possuir, ter 

c-) ficar doente 

d-) conseguir 

e-) ficar louco 

f-) chegar 

g-) sobreviver 

 

 

Este exercício também coloca em prática os critérios para preparação de 

atividades baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios 

obrigatórios estão presentes. Entre os não obrigatórios, estão presentes: NO4 / o 

exercício trabalha com o conceito de padronização; NO9 / o exercício incorpora 

linhas de concordâncias; NO13 / o exercício faz com que os alunos trabalhem 

diretamente com corpora. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este 

trabalho (v. Metodologia, seção 2.4.3), este exercício se encaixa no seguinte tipo 

proposto para este trabalho: (3) Concordance Analysis (Análise de linhas de 

concordâncias). 

Após os alunos trabalharem os padrões no corpus de estudo, resolvemos 

fazer o mesmo no corpus de comparação. No Exercício 1.11 trabalhamos apenas 

com a seção de textos acadêmicos do COCA. Se olharmos nos resultados da 

Dimensão 1 da Análise Multidimensional (Produção com Interação versus 

Informacional – v. Fundamentação Teórica e Resultados), vemos que textos 

acadêmicos estão num polo (Informacional) e, no outro, estão conversas 

(Interacional). Também vemos que as letras de música se encontram no polo 
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Interacional, opondo-se a textos acadêmicos, como anteriormente mostrou a Figura 

8. De posse desses dados, montamos um exercício onde, além de trabalharmos com 

padrões, também encorajamos os alunos a associarem o mesmo item lexical em 

diferentes registros e chegarem a conclusões sobre as diferenças em relação a eles: 

 

Exercício 1.11: Agora vamos fazer a mesma coisa no corpus monitor COCA, na seção 

Academic. As palavras são as mesmas? Por que você acha que isso acontece? 
 

1 Such as open the door or get key. 

2 And get as transitive verb with aliases grab  

3 The mechanism and network state required to get a context 

chunk are sufficient to also get all of its keys. 

4 The mechanism and network state required to get a context 

chunk are sufficient to also get all of its keys. 

5 We get their key any time we receive content from them  

6 Can easily get the key of parc.com 

7 When an Interest does not get a response and times out. 

8 So to get them 

9 So that we can make choices before we get to the check out 

10 So the South Asian community gets diabetes more commonly 

11 Generally people with type 2 diabetes do not get any benefit 

12 Having to get up at night to urinate 
 

 

 

 

 

 

Este exercício utiliza critérios para preparação de atividades baseadas em 

corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios estão 

presentes. Entre os não obrigatórios, estão presentes: NO1 / o exercício é 

participativo; NO4 / o exercício trabalha com o conceito de padronização; NO6 / o 

exercício trabalha com o conceito de variação; NO7 / o exercício trabalha com o 

conceito de variedade textual; NO9 / o exercício incorpora linhas de concordâncias; 

NO13 / o exercício faz com que os alunos trabalhem diretamente com corpora; 

NO14 / o exercício incorpora diagramas e diferentes formas de visualização; NO15 

/ o exercício é de fácil adaptação; NO16 / o exercício desenvolve autonomia e 

Get 
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NO17 / o exercício ensina e não testa. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida 

para este trabalho (v. Metodologia, seção 2.4.3), este exercício se encaixa nos 

seguintes tipos propostos para este trabalho: (3) Concordance Analysis (Análise de 

linhas de concordâncias), (4) Awareness raising, (5) Patterns analysis (Análise de 

padrões), (7) Register Analysis (Análise de registros) e (11) Word Clouds analysis 

(Nuvem de palavras). 

No Exercício 1.12, vamos trabalhar diretamente no programa AntConc. O 

quadro presente no exercício se faz necessário, pois nem sempre o professor possui 

computadores na sala de aula. Porém, isso não é uma restrição para se trabalhar 

com o programa – uma solução é acessá-lo de antemão e levar o resultado impresso 

para a sala de aula: 

 

Exercício 1.12: Vamos ao programa AntConc, na seção CLUSTERS (colocados) e 

encontramos a lista abaixo. Quais palavras acompanham o GET? São as mesmas da música 

que estudamos? E do COCA? O que aparece de semelhante? O que aparece de diferente? 

Discuta com seus amigos e tome nota. Essa é uma ótima maneira de investigarmos a língua 

em uso e aprender um novo idioma de maneira eficaz.  

Get a rush Get to the Get a little more 

Get by with Get up Get hung about 

Get back Can’t get enough Get in the car 

I get high with Could just get Get me through 

Get out of Get down on my Get my baby 

Get you back Get to love Get to the 

bottom 

I’ll get by Get up off  Get up off your 

I’ll get you Get you in the I don’t get 

I’m gonna get Just get away I get a little 

Can’t get through Just to get I get lost 

Get down on Just watch her get I get to love 
 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os não obrigatórios, estão presentes: NO1 / o exercício é 

participativo; NO2 / o exercício é colaborativo; NO13 / o exercício faz com que os 

alunos trabalhem diretamente com corpora; NO15 / o exercício é de fácil 
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adaptação; NO16 / o exercício desenvolve autonomia; e NO17 / o exercício ensina 

e não testa. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho (v. 

Metodologia, seção 2.4.3), este exercício se encaixa no seguinte tipo proposto para 

este trabalho: (4) Awareness raising. 

O Exercício 1.13 relaciona frases do COCA com os clusters trabalhados 

no exercício anterior presentes no CoEL, onde eles devem encaixar o cluster 

correto de acordo com o contexto da frase. Através de anotações do diário 

reflexivo, a pesquisadora chegou à conclusão de que esse exercício necessita ser 

melhorado – em vez de colocar apenas uma ou duas frases, pode-se colocar o 

trecho inteiro para que o aluno associe melhor o contexto e escolha melhor o 

cluster a ser utilizado. Assim, reformulando-se esse exercício, os alunos podem se 

beneficiar mais do conteúdo apresentado. 

 

Exercício 1.13: Complete as frases do COCA com os clusters do exercício 12: 

 

1- _______________ here. Leave me alone. 

 

2- We had to __________________ our hands and knees to try to find peace. 

 

3- When you _______________ hospital. 

 

4- You can’t _____________________ just a pretty face and a bet of the eye. 

 

5- Maybe I won’t try to __________________ to California. 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO4 / o 

exercício trabalha com o conceito de padronização; NO9 / o exercício incorpora 

linhas de concordâncias; NO13 / o exercício faz com que os alunos trabalhem 

diretamente com corpora; e NO15 / o exercício é de fácil adaptação. Quanto à 

taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho (v. Metodologia, seção 2.4.3), 

este exercício se encaixa no seguinte tipo proposto para este trabalho: (3) 
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Concordance Analysis (Análise de linhas de concordância) e (5) Pattern analysis 

(Análise de Padrões). 

No Exercício 1.14 trabalhamos com as palavras-chave do corpus e a 

produção escrita do aluno, relacionando seu conhecimento prévio da língua ao 

aprendizado da aula. 

 

Exercício 1.14: Agora que você já aprendeu, crie frases com GET e pelo menos duas das 

palavras-chave do corpus: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO3 / o 

exercício exige pouco tempo de preparação por parte do professor; NO12 / o 

exercício incorpora lista de palavras-chave; NO13 / o exercício faz com que os 

alunos trabalhem diretamente com corpora; NO14 / o exercício incorpora 

diagramas e diferentes formas de visualização; e NO15 / o exercício é de fácil 

adaptação. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho (v. 

Metodologia, seção 2.4.3), este exercício se encaixa no seguinte tipo proposto para 

este trabalho: (10) Writing Sentences (Elaboração de frases), (11) Word Clouds 

analysis (Nuvem de palavras). 

O Exercício 1.15 trabalha com frases retiradas do programa Sketch 

Engine (https://www.sketchengine.co.uk/), no qual o aluno tem de saber qual verbo 

substituirá o GET sem alterar o sentido da frase. Esse exercício só é possível de ser 

realizado se o aluno aprendeu os padrões e entendeu o significado dos mesmos. A 

I’m       don’t   ain’t    it’s    

you’re  there’s    I’ll   you   I    

you’re   gonna    can’t   me    I’d     

I’ve    love    wanna   girl    

you’ll   there’s  

https://www.sketchengine.co.uk/
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pesquisadora estava indecisa sobre o insucesso desse exercício, pelo fato de os 

alunos possuírem nível básico do idioma, o que se confirmou em sala de aula. 

Portanto, numa próxima vez, o exercício contará com as palavras adequadas para a 

substituição, para que o aluno não se frustre por não estar conseguindo realizar o 

exercício: 

 

Exercício 1.15: Em todas as frases abaixo (retiradas do programa Sketch Engine), o verbo 

GET está sendo usado. Escolha duas delas e substitua o GET por outro verbo, sem alterar o 

sentido da frase: 

Take  Took part Received (3x)   Had  Don’t have anymore  Scored  Buy     

 

a-) GET rid of it. 

b-) When the Belgian songwriters’ association GOT involved. 

c-) But he probably GOT a big welcome at the airport when he arrived.  

d-) Her money note at the end still GOT a big cheer. 

e-) He GOT just six points. 

f-) But Gary still GOT twice as many points as Norway. 

g-) Though I was only able to GET tickets to the Friday evening dress rehearsal. 

h-) The following week I GOT a parcel containing the famous tracksuit. 

i-) Visit here often and GET your baseball news from Thomas Harding 

  

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO4 / o 

exercício trabalha com o conceito de padronização; NO13 / o exercício faz com que 

os alunos trabalhem diretamente com corpora; e NO15 / o exercício é de fácil 

adaptação. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho (v. 

Metodologia, seção 2.4.3), este exercício se encaixa no seguinte tipo proposto para 

este trabalho: (5) Pattern analysis (Análise de padrões) e (10) Writing Sentences 

(Elaboração de frases). 

O Exercício 1.16 lida com diferentes registros também de acordo com a 

Dimensão 1 de Biber (1988), onde os alunos devem distribuir os diferentes 

registros na barra para que eles cheguem a conclusão de que alguns registros são 

mais parecidos do que outros. 
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Exercício 1.16: Será que diferentes textos ou registros são semelhantes em inglês? Com seu 

amigo, tente completar a linha abaixo com relação à Produção Interacional, ou seja, com mais 

interação (conversa), ponto A, em contraponto à Produção Informacional, ou seja, mais 

preocupada com informações, ponto B.  

A|________________|____________|_____________|_______________|_______B 

 

Songs  Romance Fiction  Personal Letters  

Telephone Conversations Interviews 
 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO2 / o 

exercício é colaborativo; NO3 / o exercício exige pouco tempo de preparação por 

parte do professor; NO6 / o exercício trabalha com o conceito de variação; NO7 / o 

exercício trabalha com o conceito de variedade textual; NO14 / o exercício 

incorpora diagramas e diferentes formas de visualização; NO15 / o exercício é de 

fácil adaptação; e NO16 / o exercício desenvolve autonomia. Quanto à taxonomia 

de exercícios escolhida para este trabalho (v. Metodologia, seção 2.4.2), este 

exercício se encaixa nos seguintes tipos propostos para este trabalho: (4) Awareness 

raising e (7) Register Analysis (Análise de registros). 

O Exercício 1.18 encerra a aula. Nessa altura, os alunos já ouviram a 

música várias vezes e, a maior parte deles, já está cantando a música enquanto 

desenvolve os exercícios. Então, através dos apontamentos nos diários, percebeu-se 

que seria bom sempre terminar a aula dando aos alunos a oportunidade de cantar a 

música inteira, mas com o acompanhamento da banda. 

 

3.2.1.2 Atividade 2 

 

Esta atividade foca em dois itens lexicais que os aprendizes se confundem 

muito na hora de utilizá-los: to e for. A partir dessa constatação, podemos afirmar 
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que o objetivo desta atividade é possibilitar aos alunos a diferença entre essas duas 

preposições nas letras de música e conseguir extrapolar essa informação para outros 

textos, além de permitir que o aluno se interesse pela língua. Muitos dos exercícios 

são iguais aos da Atividade 1, então optamos por descrever apenas aquele que é 

diferente e que é baseado em corpus; a atividade inteira encontra-se no Apêndice C. 

O Exercício 2.11, depois de os alunos já terem trabalhado com os padrões 

estudados na aula, pede que os alunos identifiquem e saibam quando trabalhar com 

cada um deles. 

 

Exercício 2.11: Agora vamos ver mais alguns colocados de TO e também de FOR. E o que 

são colocados? Nesse caso, essas duas preposições “andam juntas” com determinados verbos 

ou expressões. Complete-os com essas duas palavras: 

 

a-) harder  breath b-) I drove   miles and miles    

c-) want me   do     d-) belonged   someone else   

e-) I can do  you f-) I wonder what  wear  

g-) my reason   living h-) look   the girl   

i-) waiting  a phone call   j-) I took you_______ granted  

k-) listened __  a word 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO4 / o 

exercício trabalha com o conceito de padronização; NO13 / o exercício faz com que 

os alunos trabalhem diretamente com corpora; e NO15 / o exercício é de fácil 

adaptação. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho (v. 

Metodologia, seção 2.4.3), este exercício se encaixa no seguinte tipo proposto para 

este trabalho: (5) Pattern analysis (Análise de padrões).  
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3.2.1.3 Atividade 3 

Embora essa atividade envolva, além da música, seriados e filmes, 

procuramos trabalhar não apenas com o item lexical of, mas com um de seus 

padrões, tired of, além de duas palavras parecidas, usadas em contextos de 

reclamação (complain e complaint), pois estes foram os padrões escolhidos para 

esta atividade, além de abordar um outro, can’t stand. O objetivo dessa atividade é 

que os alunos, ao final da aula, consigam trabalhar com padrões de reclamação e 

diferenciar textos orais dos letrados, além de permitir que o aluno se interesse pela 

língua. Muitos dos exercícios são iguais aos das Atividades 1 e 2, então optou-se 

por descrever apenas aqueles que são diferentes e baseados em corpus; a atividade 

inteira encontra-se no Apêndice D. 

Começamos a aula com um diálogo e a explicação dos padrões que serão 

estudados ao longo da aula. 

Você se irrita facilmente?  

O quê você fala quando quer reclamar de algo?  

Hoje vamos conversar sobre Reclamações. 

 

A – Quando alguém atinge o limite de sua paciência, é comum o uso dos padrões I can’t / can 

not stand seguido do que o aborrece. 

1. I can’t stand the heat. – Bon Jovi: Burning for Love 

 

B – Padrões com tired of também são úteis para expressar aborrecimentos. 

1. I’m tired of hearing talk about this world’s about to end. – Bon Jovi: Save a Prayer 

2. So tired of living life in black and white. – Bon Jovi: Because We Can 

 

C – Usa-se a palavra complain para reagir a respeito de uma reclamação que parece não ter 

fundamento. 

1. She’s a working single mom, like a Saint she doesn’t complain. – Bon Jovi: Hey 

God 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO1 / o 

exercício é participativo; NO3 / o exercício exige pouco tempo de preparação por 
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parte do professor; NO4 / o exercício trabalha com o conceito de padronização; 

NO15 / o exercício é de fácil adaptação; e NO17 / o exercício ensina e não testa. 

Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho (v. Metodologia, 

seção 2.4.3), este exercício se encaixa no seguinte tipo proposto para este trabalho: 

(4) Awareness raising. 

No Exercício 3.2, os alunos trabalham com um único padrão encontrado 

ao longo da música, tired of + Verb ing. Porém, é importante que eles associem o 

uso de verbo com ing após uma preposição, por ser algo muito frequente nos 

corpora. 

 

Exercício 3.2: Quais podem ser as sequências de palavras que você associaria a tired of? 

Don't Know Nothing - Maroon 5 

Living inside my head, pulling my strings 

Letting me think I'm in control 

Giving you all my heart was a good start 

But it turns out you want my soul 

I don't know nothing about that 

In fact, I don't know nothing at all 

I'm tired of proving you right 

By doing everything so wrong 

Tell me what you really want 

Cause I don't want to be 

No, I don't want to be alone 

Pushing me over the edge 

Can't forget those things you've said 

Cut to the bone 

Go ahead, take your swing 

What did you think? 

I was just gonna roll over, oh nooo 

I don't know nothing about that 

In fact, I don't know nothing at all 

I'm tired of proving you right 

By doing everything so wrong 

Got to tell me what you really want 

Cause I don't want to be 

No, I don't want to be alone 

I've put myself on the line 

I'm tired of wasting my time 

There's got to be a reason why she will not go to me 
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I don't know nothing about that 

In fact, I don't know nothing at all 

So tired of proving you right 

By doing everything so wrong 

I don't know nothing about that 

In fact, I don't know nothing at all 

So tired of proving you right 

By doing everything so wrong 

Tell me what you really want 

Cause I don't want to be 

No, I don't want to be alone 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO3 / o 

exercício exige pouco tempo de preparação por parte do professor; NO4 / o 

exercício trabalha com o conceito de padronização; NO15 / o exercício é de fácil 

adaptação; NO16 / o exercício desenvolve a autonomia; e NO17 / o exercício 

ensina e não testa. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho 

(v. Metodologia, seção 2.4.3), este exercício se encaixa nos seguintes tipos 

propostos para este trabalho: (4) Awareness raising e (5) Pattern analysis (Análise 

de padrões). 

Depois de trabalharmos com o padrão tired of, passamos a trabalhar com 

complain e complaint em filmes e seriados. A ideia é que os alunos identifiquem 

que complain é verbo e necessita de complemento, e complaint é substantivo e, 

portanto, um complemento ou sujeito de um verbo. 
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Exercício 3.7: Em filmes e seriados podemos encontrar os seguintes padrões com complain e 

complaint. Complete o esquema com as palavras usadas nos exemplos abaixo: 

 

a-) Dr. Chilton: On the afternoon of July 8, 1891, he complained of chest pains and was 

taken to the dispensary. – Filme: O Silêncio dos Inocentes 

b-) Terry: I can’t give you his name unless you have a complaint. – Filme: Gênio Indomável 

c-) Booth: You know, the priest made a complaint. – Série: Bones 

d-) Cynthia Cole: I complained to Child Services, and they launched an investigation. – 

Série: Bones 

e-) Alan: Hey, hey, that kid has nothing to complain about. – Série: Two and a half men 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 

 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO4 / o 

exercício trabalha com o conceito de padronização; NO8 / o exercício incorpora 

mídias diferentes; NO13 / o exercício faz com que os alunos trabalhem diretamente 

com corpora; NO14 / o exercício incorpora diagramas e diferentes formas de 

visualização; NO16 / o exercício desenvolve a autonomia; e NO17 / o exercício 

ensina e não testa. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho 

(v. Metodologia, seção 2.4.3), este exercício se encaixa nos seguintes tipos 

propostos para este trabalho: (4) Awareness raising e (5) Pattern analysis (Análise 

de padrões). 

No Exercício 3.8, trabalhamos com as palavras mais frequentes no corpus 

CoEL, porém os alunos devem relacioná-las não às linhas de concordância, mas aos 

registros do corpus monitor, para que eles possam associar registros parecidos e 

diferentes. 

Complain + 

+ a complaint 
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Exercício 3.8: Vamos ver agora as palavras mais frequentes no corpus CoEL. Algumas 

delas também aparecem como as mais frequentes no corpus monitor COCA. As tabelas 

abaixo mostram essas palavras. Com seu amigo vá até o site corpus.byu.edu/coca/, digite 

as palavras da segunda tabela e, na seção CHART (gráfico) verifique em qual registro cada 

uma é mais frequente (Spoken, Fiction, Magazine, Newspaper ou Academic). A partir 

desses resultados, podemos concluir que as músicas estão mais próximas de qual registro? 

 

 

Palavras 

 

Registro 

 

You 

 

 

Never 

 

 

University 

 

 

To 

 

 

We 

 

 

Better 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2): Todos os obrigatórios estão 

pesenes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO3 / o exercício 

Songs - CoEL 

You 

Never 

University 

To 

We 

Better 
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exige pouco tempo de preparação por parte do professor; NO5 / o exercício lida 

com o conceito de frequência; NO8 / o exercício incorpora mídias diferentes; NO13 

/ o exercício faz com que os alunos trabalhem diretamente com corpora; NO14 / o 

exercício incorpora diagramas e diferentes formas de visualização; NO16 / o 

exercício desenvolve a autonomia; e NO17 / o exercício ensina e não testa. Quanto 

à taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho (v. Metodologia, seção 

2.4.3), este exercício encaixa nos seguintes tipos propostos para este trabalho: (4) 

Awareness raising e (5) Pattern analysis (Análise de padrões). 

O Exercício 3.11 trabalha com trechos de textos retirados das seções 

Spoken e Academic do COCA. Os alunos, com esse exercício, são levados a 

trabalhar com diferenças linguísticas encontradas em diferentes registros. Porém, 

levando-se em conta a reflexão proposta no diário reflexivo, pode-se dizer que os 

textos utilizados possuem um vocabulário que envolve um conhecimento de mundo 

que talvez os alunos não possuam e o exercício pode não ter rendido tanto como 

deveria. Talvez seria melhor trocar os textos por outros, cujo tema seja parte da 

vida cotidiana dos alunos. 

 

Exercício 3.11: Textos variam linguisticamente de acordo com seu contexto situacional. 

Observe abaixo dois textos diferentes contendo o verbo COMPLAIN e responda as perguntas 

propostas: 

Texto 1: 

I was doing a picture for Mervin Leroy, and I complained to him about it. And he said, I 

know Ronald Reagan, and he’s president of the screen actors guild, and he’ll be able to 

straighten out your problem. 

 

Texto 2:  

“The fact is that Al Jazeera has never done the same against Hamas, and that Hamas has 

never complained about Al Jazeera's coverage”, the Israeli spokesman said. "It's always 

the Palestinian Authority that complains.” 

  

a-) Quem é o sujeito, aquele que realiza as ações descritas nas sentenças do texto 1? 

b-) E do texto 2? __________________________________________________________ 

c-) Como eles diferem? _____________________________________________________ 

d-) Qual dos grupos de sentença parece fornecer mais informação? ___________________  

Por quê? _______________________________ 

e-) Qual dos grupos de sentenças parece mais com uma conversa? ____________________  

Por quê? _______________________________ 

g-) Que outras diferenças podem ser notadas entre os dois textos? 
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Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO6 / o 

exercício trabalha com o conceito de variação; NO7 / o exercício trabalha com o 

conceito de variedade textual; NO10 / o exercício incorpora textos; NO13 / o 

exercício faz com que os alunos trabalhem diretamente com corpora; NO15 / o 

exercício é de fácil adaptação; NO16 o exercício desenvolve a autonomia; e NO17 / 

o exercício ensina e não testa. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este 

trabalho (v. Metodologia; seção 2.4.3), este exercício se encaixa nos seguintes tipos 

propostos para este trabalho: (4) Awareness raising, (7) Register analysis (Análise 

de registros) e (8) Reading Comprehension (Compreensão de leitura). 

O Exercício 3.12 apresenta duas opções, uma mais simples e outra mais 

elaborada, pois, a partir das anotações do diário reflexivo relativas a esse exercício 

percebeu-se que exercícios que envolvem análise de registros são considerados 

muito fáceis por alguns alunos, porém outros possuem dificuldade em resolvê-los. 

Em vista disso, duas opções do mesmo exercício foram elaboradas – e os alunos 

gostaram de poder escolher o que fazer. 
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Exercício 3.12: Escolha qual das opções abaixo você quer fazer: 

 

a-) Será que diferentes textos ou registros são semelhantes em inglês? Com seu amigo, tente 

completar a linha abaixo com os diferentes registros do quadro em relação à Produção 

Interacional, ou seja, com mais interação (conversa), ponto A, em contraponto à Produção 

Informacional, ou seja, mais preocupada com informações, ponto B. Coloque próximo ao 

ponto A os registros que você acha que parecem mais com uma conversa e próximo ao ponto 

B, os que você acha que são mais semelhantes a um texto escrito. 

 

A___|______________|_______________|_______________|_______________|_______B 

 

Songs  Romance Fiction  Personal Letters 

Telephone Conversations Interviews 

 

 

b-) Sabendo que textos variam linguisticamente, temos um gráfico que compara numa ponta 

a oralidade (conversas telefônicas, por exemplo) enquanto no outro extremo encontram-se 

textos mais informacionais (como documentos oficiais). Isso é importante para saber que para 

poder escrever um artigo acadêmico eu uso palavras diferentes das encontradas numa letra de 

uma música, por exemplo. De posse desse conhecimento, no gráfico abaixo onde você 

colocaria letras de música? Elas estão mais próximas de qual registro? E estão mais distantes 

de qual registro? Por que você acha que isso ocorre?  

 

|TELEPHONE CONVERSATIONS 
| 

FACE-TO-FACE CONVERSATIONS 

| 

| 

Personal letters 

| | INTERVIEWS 

| 

 

| 

 

| 

 

| Romance fiction 

|  

| General fiction 

| 

| Academic prose 

|Official documents 

 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO2 / o 

exercício é colaborativo; NO3 / o exercício exige pouco tempo de preparação por 

parte do professor; NO6 / o exercício trabalha com o conceito de variação; NO7 / o 

exercício trabalha com o conceito de variedade textual; NO14 / o exercício 
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incorpora diagramas e diferentes formas de visualização; NO15 / o exercício é de 

fácil adaptação; NO16 o exercício desenvolve a autonomia; e NO17 / o exercício 

ensina e não testa. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho 

(v. Metodologia, seção 2.4.3), este exercício se encaixa nos seguintes tipos 

propostos para este trabalho: (4) Awareness raising e (7) Register analysis (Análise 

de registros). 

O Exercício 3.13, na página a seguir, apresenta linhas de concordância de 

registros letrados e orais, para que os alunos possam identificar diferenças entre 

diferentes registros. 

Este exercício coloca em prática os critérios para preparação de atividades 

baseadas em corpus (v. Metodologia, seção 2.4.2). Todos os critérios obrigatórios 

estão presentes. Entre os critérios não obrigatórios, estão presentes: NO6 / o 

exercício trabalha com o conceito de variação; NO7 / o exercício trabalha com o 

conceito de variedade textual; NO9 / o exercício incorpora linhas de concordância; 

NO13 / o exercício faz com que os alunos trabalhem diretamente com corpora; 

NO16 / o exercício desenvolve a autonomia; e NO17 / o exercício ensina e não 

testa. Quanto à taxonomia de exercícios escolhida para este trabalho (v. 

Metodologia, seção 2.4.3), este exercício encaixa nos seguintes tipos propostos para 

este trabalho: (4) Awareness raising e (7) Register analysis (Análise de Registros). 
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Exercício 3.13: As linhas de concordância abaixo foram retiradas de alguns registros presentes no 

gráfico do Exercício 13. Classifique-as em Orais (O), se elas apresentarem similaridade com uma 

conversa, ou Letrados (L), se a similaridade for com um texto informativo: 

( ) 

1 He told a news conference, amid complaints of being trampled by German boots. 

2 Any other complaints against him? 

3 He’s the first U.S. church official to be charged over the handling of abuse complaints. 

4 The reporters found the court records of domestic violence complaints. 

5 I’m not hearing any complaints. 

 

(  ) 

1 How could Dominic reassure him that his villainy was one of the most common 

complaints he heard? 

2 He really was excellent, despite his unorthodox methods and the litany of complaints 

from those who tried to supervise him. 

3 Tiny candleflames that dotted the brush with fire from his attack crackled their 

complaints before expiring into steams. 

4 Congress and President Pierce are getting too many complaints from voters in the Lone 

Star State. 

5 Complaints should be submitted in writing directly to Ubernanny, Inc. 

  

( ) 

 

1 So it is tempting for progressives to dismiss complaints about redistribution of wealth 

as ignorant or hypocritical. 

2 Arpaio’s officers were forced to hand in their federal credential due to complaints about 

their immigration enforcement tactics.  

3 The stations were inundated by complaints from viewers. 

4 The Consumer Product Safety Comission’s Web site is loaded with complaints about 

injuries from toning shoes. 

5 But the diocese did not consult the review board about the complaints involving 

Ratigan, says Caccamo. 

 

( ) 

1 “I am not sure their complaints are valid”, he said. 

2 At the firing range, the complaints flew thick and fast. 

3 There seems to be a continual group of people e-mailing complaints all the time. 

4 The company paid an additional $1.2 million and settled related regulatory complaints 

that it had maintained false books and records. 

5 Both candidates claim records for addressing the district’s perennial complaints: 

rundown housing, ineffective schools and wide unemployment. 

 

( ) 

1 A woman of 38 complaints of dysmenorrhea and dyspareunia. 

2 Past serious illness and hospitalization, unintentional weight loss, and self-reported 

memory complaints. 

3 The library has not received complaints from users about lost access to print titles that 

that were withdrawn.  

4 The URI Library did not receive any complaints after the withdrawal of print volumes. 

5 Fatigue, insomnia, memory loss and joint muscle pain were frequent complaints among 

those with a positive PCR result for B. koehlarae. 
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3.2.3 Entrevistas 

Três alunos, que participaram dos três semestres do curso, foram 

entrevistados e deram sua opinião em relação ao processo de aprendizagem por 

música, sob os preceitos da LC. No Quadro 8, a seguir, reproduzimos trechos 

significativos das entrevistas em relação ao uso de corpora. De maneira geral, os 

alunos parecem dizer que o estudo de inglês por essa metodologia os ajuda a 

identificar diferenças entre os registros, porém alguns ainda se sentem inseguros 

para utilizar os programas relacionados à LC em casa, sem o auxílio da professora, 

com exceção do Aluno 3, que até coletou e montou seu próprio corpus de músicas 

favoritas e faz pesquisas em casa, com o auxílio do programa AntConc. 

De forma geral, os relatos sugerem que os alunos ainda estariam presos a 

dicionários e tradutores on-line. A diferença agora é que adequam o significado da 

palavra nova ao contexto estudado. O aluno 2 parece demonstrar uma mudança no 

seu próprio aprendizado, visto que, antes do curso, relata que, quando aprendia uma 

palavra nova, lia e repetia a palavra várias vezes, e agora já lê a frase inteira para 

entender. O mais interessante é que esse comportamento também se repete no curso 

de inglês regular e não apenas com a música – ou seja, ele parece estar pesquisando 

a língua mesmo quando a pesquisadora não está presente (o aluno em questão não é 

aluno da pesquisadora no curso regular). Os alunos também relatam que os 

exercícios presentes nos handouts ajudam a fixar o que eles aprendem e servem 

para que os aprendizes possuam um parâmetro do que estão aprendendo no curso. 

O curso parece ter estimulado os alunos a pesquisarem sites e programas 

de televisão envolvendo ensino e música, tais como Inglês com Música, da TV 

Cultura. Além disso, seus relatos parecem mostrar que eles gostam de trabalhar 

com os programas computacionais aliados à música, que é uma maneira diferente e 

mais divertida de se trabalhar do que com o livro didático. 
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QUADRO 8: – TRECHOS DE ENTREVISTA 

Aluno 1: 

 

A música ajuda nas expressões coloquiais porque eles cantam como falam, como o in com o apóstrofo 

como o believin' de hoje. 

O uso de corpora é bom porque te mostra de uma forma clara as diferenças entre textos. Se eu fosse 

olhar sozinha eu teria mais dificuldades, como você mostra eu consigo enxergar melhor. Sozinha eu 

não consigo, mas o gráfico (do COCA) é bem claro. 

Talvez agora com o uso do COCA eu tenha mais facilidade de pesquisar em inglês no futuro, mas 

agora não. 

Eu uso muito o dicionário para confirmar se o que eu identifiquei era aquilo mesmo. 

 

Aluno 2: 

 

Eu costumava ler a palavra e ficava repetindo para memorizar; agora, depois das aulas de música eu 

leio toda a frase e tento pegar tudo o que eu vou entendendo e vou estudando assim, até para prova 

do curso regular. 

Eu uso o computador em casa para entrar no COCA e no Ant Conc e eles ajudam bastante. Eu vou 

observando outras palavras que eu quero conhecer e vejo o que vem antes e vem depois e ajuda 

bastante. 

Eu estou adorando o curso, tudo o que tem música me atrai. Por exemplo, eu nunca tinha visto o 

programa Inglês com Música da Cultura e, agora, depois do seu curso me identifiquei e não perco um. 

Eu guardo todos os handouts que você dá porque no final quero ver como foi indo o curso desde a 

primeira aula e eu também como fui. Quero mostrar para algumas pessoas, porque quero ensinar para 

algumas pessoas o que eu aprendi. 

As linhas de concordância ajudam porque você aprende o que vem antes e depois e porque para mim 

que sou muito ruim de inglês, começo a aprender alguma coisa. 

Antes, quando assistia a uma entrevista, só prestava atenção na tradução, hoje, depois do curso, 

presto atenção por que a pessoa usou aquelas palavras. 

 

Aluno 3:  

 

Eu sempre convivi com inglês em música e jogo, pesquisando alguma frase no Google e agora uso o 

computador para estudar. O tradutor me dá vários significados e aí eu adequo qual é o correto para o 

que eu estou vendo. 

Eu gosto muito de música, ouço o dia inteiro e dá curiosidade de saber o que está falando, então eu 

vou sempre na letra. 

É bom ir ao AntConc para aprender coisas novas como that no meio da frase eu não sabia que ele 

tinha o sentido de que e, com esse programa fica mais fácil de aprender. 

No COCA os gráficos mostram onde é mais usado, no falado ou escrito. Já as linhas de concordância 

mostram detalhes que as pessoas não atentam normalmente, lendo a frase e chegando ao que deve 

ser o significado mais provável. 

No AntConc, o que é legal é poder colocar todas as letras de música lá e estudar as palavras que 

estão no meio das letras de músicas que eu gosto, é incrível. É uma maneira diferente, mais divertida 

de estar aprendendo, de estar observando coisas que não se vê normalmente em livros. 

Os handouts são bons para acompanhar, porque às vezes aprendemos uma coisa nova, mas só 

fixamos com os exercícios que você traz. 

Em casa eu salvo as letras de música que eu gosto e vou jogando no AntConc e vendo que os padrões 

se repetem em diferentes músicas e as palavras mais frequentes também são as mesmas, acho que 

porque o registro é o mesmo, né professora. 
Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa. 
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3.2.4 Diário Reflexivo 

 

A partir das anotações presentes no diário reflexivo, foi possível mudar, 

aperfeiçoar ou até mesmo eliminar algum exercício, com base nos relatos dos 

diários. No Quadro 9, a seguir, citamos alguns pontos centrais dos diários. 

 
QUADRO 9 – TRECHOS DO DIÁRIO REFLEXIVO 

No exercício 2, os alunos estavam procurando várias palavras. Talvez tenha que enfatizar mais a 

proposta do exercício, que são apenas cinco palavras.  

 

Exercício 2: Selecione 05 palavras na letra da música que você não saiba o significado. Vamos 

procurar no dicionário on-line?  

 

Percebi não só nessa aula, como em outras, que os alunos tendem a achar que ‘cause é um cognato 

(verbo cause) e não a abreviação de because. Talvez devesse explicar as contractions. 

 

Hoje foi a primeira vez que os alunos trabalharam com padrões e logo eles perceberam que devem 

olhar a palavra + complemento e não apenas a palavra isolada. 

 

Lexicogramática: Já não é a primeira vez que levo as linhas de concordância impressas, evitando o 

uso da internet que é muito lenta e os alunos já estão começando a perceber padrões, sabem que 

devem olhar antes e depois da node word, que os padrões estão entre as 5 palavras antes ou depois 

da node word e que para ser padrão a palavra deve se repetir pelo menos duas vezes. Fiquei muito 

satisfeita com o resultado. 

 

Achei o exercício 15 too hard: eles até entendem o significado, mas não sabem como transformar em 

inglês, como encontrar um sinônimo, talvez esse exercício não seja adequado para alunos iniciantes. 

Vou colocar as palavras a serem usadas num quadro, talvez ajude. 

 

Exercício 15: Em todas as frases abaixo (retiradas do programa Sketch Engine) o verbo GET está 

sendo usado. Escolha duas delas e substitua o GET por outro verbo, sem alterar o sentido da frase: 

a-) GET rid of it. 

b-) When the Belgian songwriters’ association GOT involved. 

c-) But he probably GOT a big welcome at the airport when he arrived.  

d-) Her money note at the end still GOT a big cheer. 

e-) He GOT just six points. 

f-) But Gary still GOT twice as many points as Norway. 

g-) Though I was only able to GET tickets to the Friday evening dress rehearsal. 

h-) The following week I GOT a parcel containing the famous tracksuit. 

i-) Visit here often and GET your baseball news from Thomas Harding. 

 

Fonte: Delfino 2016 para esta pesquisa. 

 

De maneira geral, podemos dizer que os diários mostraram para a 

professora que quando os alunos se habituam a trabalhar com exercícios com 

corpus, o resultado pode ser muito satisfatório. A partir do diário também foi 

possível adaptar os exercícios de linhas de concordância. Ao invés de se trabalhar 
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direto no corpus, as linhas de concordância foram impressas para que a professora 

não ficasse na dependência da internet.   

Em relação à análise lexicogramatical, podemos dizer que as palavras 

mais frequentes nas letras das músicas usam padrões comuns encontrados nos 

registros orais da língua inglesa, tais como pronome + like (I like) e like + pronome 

(like you), get + preposição (get to), go + preposição (go to). Em função disso, 

podemos concluir que é possível utilizar músicas para ensinar padrões do inglês 

oralizado. 

A partir da Análise Multidimensional, podemos dizer que as músicas 

possuem um perfil multidimensional distinto: envolvido (Dimensão 1), não 

narrativo (Dimensão 2), dependente do contexto (Dimensão 3), argumentativo 

(Dimensão 4) e não abstrato (Dimensão 5). Também é importante ressaltar que as 

músicas podem ser utilizadas para ensinar as características linguísticas associadas 

com este perfil multidimensional, além de associar o ensino de tais características, 

que não são comuns no perfil descrito acima, com textos que envolvam músicas e, 

assim, conseguir abranger uma gama mais ampla do ensino de inglês como LE 

através da LC com letras de música e textos que fazem parte do universo do aluno, 

até para que eles se conscientizem de que diferentes registros possuem diferentes 

características linguísticas associadas.  

Com base em Bertóli-Dutra (2010), queremos buscar caminhos ao 

colocarmos a música próximo ao registro conversacional, devido principalmente a 

grande presença de pronomes de primeira e segunda pessoa (I, you), verbos no 

presente e contrações, características linguísticas bem marcantes de um diálogo. 

Em relação ao critério de design e taxonomia, é necessário, pois, analisar 

que o design da atividade deve ser baseado num critério explícito, em que alguns 

desses critérios devem ser obrigatórios, ou seja, devem estar presentes em todos os 

exercícios, enquanto outros não. Nesse sentido, ressaltamos que, com critérios, os 

exercícios ganham um melhor foco, fazendo com que a atividade, que engloba um 

grupo de exercícios baseados em uma determinada música, se torne mais coesa. No 
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tocante aos tipos de exercício, quando o pesquisador possui uma gama de tipos de 

exercícios que ele pode elaborar, a atividade segue um padrão, tornando mais fácil 

a adaptação dos exercícios com outras músicas e/ou textos. 

As entrevistas mostraram a opinião dos alunos em relação ao aprendizado 

com corpus, segundo a qual eles estariam estimulados a fazer pesquisa linguística 

com os programas aprendidos dentro e fora da sala de aula. Os alunos também 

parecem indicar ser mais motivador aprender inglês através da nova metodologia 

do que a partir do livro didático. 

De acordo com o meu diário reflexivo foi possível perceber que ensinar 

com corpus é desafiador porque é uma novidade para a maioria dos alunos e 

professores, e a maioria dos alunos mostrou-se receptiva e aberta para usar a 

tecnologia que eles aprenderam. Alunos da área de exatas são mais receptivos e 

mostram-se felizes em explorar o lado quantitativo da pesquisa em LE. Manter um 

diário é mais “trabalhoso”, mas ao mesmo tempo pode ajudar os professores a 

aprender a ensinar, pois força-os a uma reflexão sobre o processo de ensino e 

aprendizagem numa aula de LE.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal da pesquisa relatada nesta dissertação foi produzir 

materiais didáticos que pudessem estimular o aprendiz a querer aprender mais com 

a música em aula, por meio da pesquisa com corpus. Desse objetivo, foram 

colocadas cinco perguntas de pesquisa, quais sejam: (1) Quais são os padrões 

lexicogramaticais relevantes para a preparação dos exercícios? (2) Como as letras 

de música se encaixam na Análise Multidimensional (AMD) de Biber (1988)? (3) 

Quais exercícios podem ser desenvolvidos a partir dos resultados encontrados em 

resposta às perguntas precedentes? (4) Como os alunos relatam a sua experiência na 

sala de aula com a utilização de exercícios preparados a partir de corpora? (5) 

Como a professora relata a sua experiência com o uso de corpora na sala de aula?  

A pesquisa obteve resposta a cada uma das perguntas, conforme 

apresentadas no capítulo de resultados. Em síntese, as respostas obtidas foram as 

que se seguem. Em relação à pergunta 1, utilizamos os itens lexicais mais 

frequentes tanto no corpus de pesquisa quanto no de comparação e, a partir desse 

ponto inicial, utilizamos seus padrões para a preparação dos exercícios. Em relação 

à pergunta 2, podemos dizer que as letras de música possuem um perfil 

multidimensional distinto: envolvido (Dimensão 1), não narrativo (Dimensão 2), 

dependente do contexto (Dimensão 3), argumentativo (Dimensão 4) e não abstrato 

(Dimensão 5). Também é importante ressaltar que as músicas podem ser utilizadas 

para ensinar as características linguísticas associadas com este perfil 

multidimensional. Em relação à pergunta 3, selecionamos 11 tipos de exercícios, 

dos quais 6 basearam-se em corpus (os demais, apesar de não serem baseados em 

corpus, foram importantes para a montagem da aula), quais sejam: blank filling 

(preencher os espaços em branco com padrões conforme ouve a música), 

concordance analysis (análise de concordância), awareness raising (percepção da 

língua estudada), pattern analysis (análise de padrão), chart analysis (análise de 
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gráfico) e register analysis (análise de registro). Em relação à pergunta 4, podemos 

dizer que os alunos tendem a se sentir mais estimulados ao estudo da língua por 

meio do processo de aprender inglês com música e LC. Por fim, em relação à 

pergunta 5, de acordo com o meu diário reflexivo, foi possível perceber que ensinar 

com corpus é desafiador porque é uma novidade para a maioria dos alunos e 

professores, porém a maioria dos alunos mostrou-se receptiva e aberta em usar a 

tecnologia que eles aprenderam. Manter um diário é mais “trabalhoso”, mas ao 

mesmo tempo pode ajudar os professores a aprender a ensinar, pois força-os a uma 

reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem numa aula de LE. 

A pesquisa baseou-se na ideia de criar um ambiente para ensino e 

aprendizado de inglês baseado em corpus (corpus-based environment), que em si 

não é inédito, visto que outros estudos já utilizaram corpora no ensino de língua 

estrangeira. No entanto, este estudo inovou ao colocar a música como eixo 

principal do trabalho da sala de aula. Ao contrário de outras propostas em que a 

música é relegada ao “tempo livre” ou para “descontração” somente, no ambiente 

criado e relatado nesta pesquisa a música ocupou papel central. Todas as atividades 

referiram-se à música de algum modo, direta ou indiretamente. A proposta de 

ensino multimídia/multigênero de Berber Sardinha (2010) serviu de inspiração para 

articular os materiais de ensino criados, uma vez que, nesta proposta, os alunos 

trabalham a partir de um registro específico (no caso desta pesquisa, a música pop) 

e, a partir dele, exploram outros registros relacionados (como página do artista no 

site Wikipedia, por exemplo). Desse modo, cria-se uma espiral de textos 

tematicamente relacionados que mantém o foco no registro inicial (a música pop), 

tornando a proposta coerente. 

É preciso enfatizar os critérios de elaboração de exercícios propostos aqui 

e utilizados para a elaboração do material didático. Não deixa de ser um paradoxo 

que se produzam milhares de atividades de ensino de inglês continuamente, mas 

não se deixem claros os critérios que norteiam essa produção. Por isso, é difícil 

escapar da impressão de que os materiais são produzidos de modo “artístico” e não 
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científico. A maioria dos professores de inglês tem a sua maneira própria de 

preparar material didático, baseada subjetivamente em suas preferências e história 

pessoal. Há, portanto, uma grande lacuna no campo de ensino de línguas, de 

critérios explícitos de produção de materiais didáticos. A proposta utilizada aqui foi 

criada em disciplina do professor orientador e depois refinada para esta pesquisa. A 

sua aplicação mostrou que os critérios são úteis para deixar mais claros os 

pressupostos, bem como o foco das atividades, além de uniformizá-las, de algum 

modo. Contudo, a lista apresentada não tem a pretensão de ser definitiva e é 

premente que se continue desenvolvendo tais critérios. 

A pesquisa linguística realizada foi conduzida em duas frentes, uma 

voltada para a busca da padronização (a que nos referimos de modo geral e 

impreciso como “vertente europeia”) e outra voltada para a sistematização da 

variação (a que nos referimos, também de modo genérico, como “vertente norte-

americana”).  Na análise de padronização, mostramos alguns dos principais padrões 

(colocações) de itens que nos pareceram importantes para a turma de alunos 

envolvida. Na análise da variação, os resultados confirmaram que a música pop é 

essencialmente uma variante do discurso oral (Bertóli Dutra, 2010), representado 

pelo polo positivo da dimensão 1 do inglês de Biber, (1988). Mesmo em outra 

língua, como o português, a música popular realiza-se como o discurso 

“envolvido”, oralizado, como é o caso do português brasileiro, uma vez que a 

música pop teve escores altos na oralidade e envolvimento das dimensões dessa 

língua (Berber Sardinha, Kauffmann e Acunzo, 2014). Os alunos trabalharam com 

os resultados da análise dimensional de variação, o que demonstra que mesmo 

pesquisas linguísticas complexas como as que seguem a AMD, podem (e devem) 

ser difundidas de modo apropriado na sala de aula, pois trazem pontos muito 

importantes para a formação linguística dos aprendizes.  

Como toda pesquisa, esta possui limitações, como a limitação do corpus 

(um corpus maior e mais variado de música pop poderia render resultados 

diferentes), dos instrumentos empregados (a entrevista e o diário poderiam ser 
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empregados de modo mais abrangente e sistemático), porém tais possíveis lacunas 

podem ser enfocadas em pesquisas futuras.  

Portanto, espera-se que esta pesquisa instigue o desenvolvimento de 

outros estudos que busquem a análise de corpus maior e mais variado de música 

pop, tanto no aspecto da padronização dos itens lexicais presentes quanto na 

sistematização da variação, assim como possibilitar o agrupamento das letras de 

música em temas recorrentes ou não ao longo dos anos e as semelhanças ou 

diferenças no estilo de compositores diversos.  

Também se espera que professores, incomodados com os materiais 

didáticos oferecidos atualmente, como é o caso da pesquisadora, passem a utilizar 

as atividades aqui presentes e se inspirem a produzir aulas centradas em letras de 

música – como foi demonstrado ser possível de ser realizado nesta pesquisa – e 

motivem seus alunos a tornarem-se pesquisadores interessados na análise 

linguística por meio dos pressupostos da Linguística de Corpus. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – PALAVRAS MAIS FREQUENTES NOS CORPORA COEL E 

COCA22 

 

Palavra Colocação no 

CoEL / Frequência 

Presença em Número 

de Textos / % 

Colocação no COCA / 

Frequência (por 

milhão de palavras) 

You 01 / 5.975 535 / 91,45 /0,75 

I 02 / 5.720 525 / 89,74 /4,60 

The 03 / 4.747 549 / 93,85 01 / 23,83 

To 04 / 3.333 540 / 92,31 04 / 11,14 

Me 05 / 2.788 452 / 77,26 62 / 791,46 

And 06 / 2.698 524 / 89,57 02 / 11,802 

A 07 / 2.691 500 / 85,47 05 / 10,057 

It 08 / 1.971 402 / 68,72 11 / 4,235 

My 09 / 1.804 404 / 69,06 55 / 1,012 

In 10 / 1.711 445 / 76,07 07 / 7,996 

That 11 / 1.406 413 / 70,60 08 / 5,629 

On 12 / 1.400 377 / 64,44 17 / 3,010 

Your  13 / 1.371 349 / 59,66 69 / 730,465 

Of 15 / 1.245 377 / 64,44 03 / 35,285 

All 16 / 1.224 354 / 60,51 42 / 1,197 

Be 18 / 1.194 334 / 57,09 23 / 2,012 

Is 19 / 1.152 308 / 52,65 12 / 4,019 

But 21 / 1.046 355 / 60,68 26 / 1,984 

19- For 22 / 1.039 319 / 54,53 /3,747 

20-Know 24 / 1.013 343 / 58,63 /691,919 

21- So 25 / 999 325 / 55,56 48 / 1,073 

22- We 26 / 980 229 / 39,15 27 / 1,981 

23- Just 28 / 867 315 / 53,85 63 / 772,94 

24- Like 29 / 849 274 / 46,84 58 / 878,59 

25- When 30 / 837 300 / 51,28 50 / 1,032 

26- No 31 / 786 254 / 43,42 60 / 861,99 

27- What 32 / 763 276 / 47,18 39 / 1,289 

28- Get 34 / 739 246 / 42,05 92 / 554,829 

29- If 35 / 717 249 / 42,56 53 / 1,016 

30- Can 36 / 704 245 / 41,88 57 / 951,867 

31- This 37 / 690 249 / 42,56 21 / 2,067 

32- She 38 / 674 146 / 24,96 33 / 1,620 

33- Up 39 / 667 241 / 41,20 54 / 1,013 

34- Do 40 / 649 219 / 37,44 36 / 1,441 

                                                           
22 Os números que não estão presentes na tabela, como o 14, entre as palavras your e of, não entraram no 

critério previamente estabelecido: apenas seriam usadas as palavras presentes na lista das 100 palavras mais 

frequentes no corpus de estudo que também estivessem na lista das 100 mais frequentes no corpus monitor, 

o que totalizou 60 palavras. 
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35- Now  41 / 644 234 / 40 75 / 683,930 

36- With 42 / 641 251 / 42,91 18 / 2,931 

37- Out 45 / 596 226 / 38,63 52 / 1,022 

38- Say 46 / 587 224 / 38,29 49 / 1,043 

39- Go  47 / 546 172 / 29,40 97 / 509,154 

40- Time 49 / 531 235 / 40,17 66 / 738,255 

41- Her 52 / 518 119 / 20,34 35 / 1,499 

42- There 54 / 494 177 / 30,26 41 / 1,200 

43- Can 58 / 456 170 / 29,06 57 / 951,311 

44- Not  60 / 453 173 / 29,57 30 / 1,792 

45- Are 62 / 447 188 / 32,14 24 / 1,993 

46- Have 63 / 440 183 / 31,28 25 / 1,984 

47- Back 64 / 423 163 / 27,86 93 / 546,095 

48- Was 65 / 419 185 / 31,62 15 / 3,196 

49- Cause 68 / 397 160 / 27,35 90 / 562,207 

50- Gonna 69 / 396 123 / 21,03 97 / 509,318 

51- Ain’t 71 / 382 120 / 20,51 31 / 1,759 

52- Will 75 / 354 142 / 24,27 59 / 868,860 

53- At 76 / 349 168 / 28,72 20 / 2,161 

54- They 77 / 347 146 / 24,96 22 / 2,012 

55- From 78 / 343 152 / 25,98 29 / 1,803 

56- Been 81 / 326 162 / 27,69 61 / 852,914 

57- There’s 85 / 306 140 / 23,93 41 / 1,205 

58- How 86 / 301 142 / 24,27 85 / 595,16 

59- Only 87 / 301 138 / 23,59 95 / 537,3138 

60- More 94 / 287 126 / 21,54 51 / 1,027 

Fonte: Delfino (2016) para esta pesquisa. 
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APÊNDICE B – ATIVIDADE 1 

 

 

Exercício 1.1: Leia o título da música. Qual deve ser o tema da aula de hoje?  

a-) Born to be bad  b-) Born to be rich  c-) Born to be my baby 

 

d-) Born to be a star 

 

 

Born To Be My Baby - Bon Jovi 

 

Rainy night and we worked all day 

We both got jobs cause there's bills to pay 

We got something they can't take away 

Our love, our lives 

Close the door, leave the cold outside 

I don't need nothing when I'm by your side 

We got something that'll never die 

Our dreams, our pride 

My heart beats like a drum (All night) 

Flesh to flesh, one to one (And it's alright) 

And I'll never let go 'cause 

There's something I know deep inside 

You were born to be my baby 

And baby, I was made to be your man 

We got something to believe in 

Even if we don't know where we stand 

Only God would know the reasons 

But I bet he must have had a plan 

'Cause you were born to be my baby 

And baby, I was made to be your man 

Light a candle, blow the world away 

Table for two on a TV tray 

It ain't fancy, baby that's ok 

Our time, our way 

So hold me close better hang on tight 

Buckle up, baby, it's a bumpy ride 

http://letras.mus.br/bon-jovi/
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We're two kids hitching down the road of life 

Our world, our flight 

If we stand side by side (All night) 

There's a chance we'll get by (And it's alright) 

And I'll know that you'll live 

In my heart till the day that I die 

'Cause you were born to be my baby 

And baby, I was made to be your man 

We got something to believe in 

Even if we don't know where we stand 

Only God would know the reasons 

But I bet he must have had a plan 

‘Cause you were born to be my baby 

And baby, I was made to be your man 

And my heart beats like a drum (All night) 

Flesh to flesh, one to one (And it's alright) 

And I'll never let go 'cause 

There's something I know deep inside 

 

Exercício 1.2: Essa música trabalha com um padrão novo, presente já no seu título. 

Vamos completar as linhas de concordância com ele? 

1 _____________ rock, but nonetheless basically a quiet, unassuming 

guy. 

2 With that name he was _______________ direct the Spider Man 

movie. 

3 Farmers were ______________ work in the light and air. 

4 My first boy was ____________ hunt it. 

5 It is the kind of labor I was _______________. 

6 Like I was ______________ do this one thing. 

7 Humans were ______________ manipulate. 

8 Clean Bottle was _______________ stem the tide of these landfill-

bound vessels. 

9 Whose debute CD as Lana Del Rey, _______________ Die, comes 

out this month. 

10 As if she were ______________ sit and write beautiful, perfect 

poems. 

11 I was ______________ be a model. 

12 I was _______________ be rich. 
 

 

Exercício 1.3: Vamos ao site http://en.wikipedia.org/wiki/Born_to_Be_My_Baby e 

responda: 

Quando a música foi lançada? ______________________________________________ 

Quem é (são) seu(s) compositor(es)? _________________________________________ 

Essa música atingiu o número 1 das mais tocadas? Onde? _________________________ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Born_to_Be_My_Baby
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Quem aparece no vídeo? Foi um vídeo muito caro? _______________________________ 

 

Exercício 1.4: Leia a música e responda: What’s the song about? 

 

Exercício 1.5: Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F) às seguintes frases de acordo com o 

texto: 

Born to Be My Baby was the only song from the album New Jersey to chart in the Top 10. 

( ) 

Born to Be My Baby was included in the greatest hits Cross Road album. ( ) 

The video for the song is very colorful. ( ) 

The video for the song was very expensive. ( ) 

Bon Jovi’s wife is in the video. ( ) 

 

Exercício 1.6: Selecione 05 palavras na letra da música que você não saiba o significado. 

Vamos procurar no dicionário online?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Exercício 1.7: Selecione agora 05 palavras na letra da música que sejam parecidas com 

palavras em português. Vamos também checar no dicionário online? Elas possuem o 

significado que você imaginava? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Exercício 1.8: Pronunciation: Em inglês, quando uma palavra termina na letra “e” e a 

próxima inicia-se com a letra “a” o “e” final não é pronunciado. Assim, “take away” 

pronuncia-se | teɪk əˈweɪ | e “like a drum” pronuncia-se | ˈlaɪk ə drʌm |. 

 

Exercício 1.9: Agora volte na música, encontre e destaque GET + Complemento. Não se 

esqueça que GET é o lemma, então temos que pegar todas as suas formas presentes na 

música (GET / GOT). 
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Exercício 1.10: Agora vamos observar os gráficos do COCA. Onde o GET é mais 

frequente? 

SECTION ALL SPOKEN FICTION MAGAZINE NEWSPAPER ACADEMIC 

FREQ 1549477 504741 322331 285342 291052 146011 

PER MIL 3,336.97 5,281.65 3,564.45 2,986.04 3,173.35 1,603.35 

SEE ALL 

SUB-SECTIONS 

AT ONCE 

      

 

 

Exercício 1.11: Nesta música vimos alguns significados da palavra GET. Qual significado 

será o mais comum? Uma das grandes maneiras de aprender inglês é saber encontrar as 

respostas sozinho. Uma maneira de encontrar as respostas sozinho é pesquisar no corpus. 

Então, vamos verificar essa informação? Vamos olhar essas linhas de concordâncias, 

retiradas do corpus CoEL e montar um mapa de palavras com os colocados de GET, ou 

seja, quais palavras acompanham mais frequentemente o GET.  

 

1  I would gladly hit the road get up and go if I knew That’s 

2  Why do we let the pressure get into our heads? Your 

broke 

3 you better do what she said Get to the barber shop and get 

4 your dreams before they rust Get what you can and hope it's 

5 u know I would beg and plead, get down on my knees Do most 

a 

6 to show you got bills to pay, get out my way it's time to  

7  streets No time for praying get up off your knees There's  

8 If you and me should get together, Who knows baby  

9 lookin' fine ain't she? … get out the way! No, no, no  

10 don't need you any longer So get off your knees Your words  

11 That I've got the key Oh So get in the car We can ride it  

12 That I've got the key Oh So get in the car We can ride it  

 

 

 

 

 

 

 

Get 

http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=1
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=2
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=3
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=4
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=5
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?w11=g*t
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=1&w11=g*t
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=2&w11=g*t
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=3&w11=g*t
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=4&w11=g*t
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=5&w11=g*t
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Exercício 1.12: Vamos aprender mais um pouco, observando outros exemplos e 

classificando-os de acordo com seu padrão e significado? Um dos significados se repete. 

Coluna A Coluna B 

Beatles: But when I get home to you (A Hard Day’s Night)  

Beatles: To get you money to buy you things (A Hard Day’s 

Night) 

Beatles: I’ll get you anything my friend. (Can’t Buy me Love) 

Beatles: I get by with a little help from my friends. (With a 

Little Help from my Friends) 

Beatles: I get high with a little help from my friends. (With a 

Little Help from my Friends) 

Bon Jovi: We both got jobs cause there’s bills to pay (Born to 

Be my Baby) 

Maroon 5: The taste of her breath, I’ll never get over (Won’t 

Go Home without You) 

Maroon 5: You and I get sick, yeah, I know that we can’t do 

this no more. (One more Night) 

a-) superar 

b-) possuir, ter 

c-) ficar doente 

d-) conseguir 

e-) ficar louco 

f-) chegar 

g-) sobreviver 

 

 

Exercício 1.13: Agora vamos fazer a mesma coisa no corpus de referência COCA, na 

seção Academic. As palavras são as mesmas? Por quê você acha que isso acontece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Such as open the door or get key. 

2 And get as transitive verb with aliases grab  

3 The mechanism and network state required to get a context 

chunk are sufficient to also get all of its keys. 

4 The mechanism and network state required to get a context 

chunk are sufficient to also get all of its keys. 

5 We get their key any time we receive content from them  

6 Can easily get the key of parc.com 

7 When an Interest does not get a response and times out. 

8 So to get them 

9 So that we can make choices before we get to the check out 

10 So the South Asian community gets diabetes more commonly 

11 Generally people with type 2 diabetes do not get any benefit 

12 Having to get up at night to urinate 

Get 
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Exercício 1.14: Vamos ao programa AntConc, na seção CLUSTERS (colocados) e 

encontramos a lista abaixo. Quais palavras acompanham o GET? São as mesmas da 

música que estudamos? E do COCA? O que aparece de semelhante? O que aparece de 

diferente? Discuta com seus amigos e tome nota. Essa é uma ótima maneira de 

investigarmos a língua em uso e aprender um novo idioma de maneira eficaz.  

Get a rush Get to the Get a little 

more 

Get by with Get up Get hung 

about 

Get back Can’t get enough Get in the car 

I get high 

with 

Could just get Get me 

through 

Get out of Get down on my Get my baby 

Get you 

back 

Get to love Get to the 

bottom 

I’ll get by Get up off  Get up off 

your 

I’ll get you Get you in the I don’t get 

I’m gonna 

get 

Just get away I get a little 

Can’t get 

through 

Just to get I get lost 

Get down 

on 

Just watch her get I get to love 

 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Exercício 1.15: Complete as frases do COCA com os clusters da tabela acima: 

_______________ here. Leave me alone. 

 

We had to __________________ our hands and knees to try to find peace. 

 

When you _______________ hospital. 

 

You can’t _____________________ just a pretty face and a bet of the eye. 

 

Maybe I won’t try to __________________ to California. 
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Exercício 1.16: Agora que você já aprendeu, crie frases com GET e pelo menos duas das 

palavras-chave do corpus: 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Exercício 1.17: Em todas as frases abaixo (retiradas do programa Sketch Engine) o verbo 

GET está sendo usado. Escolha duas delas e substitua o GET por outro verbo, sem alterar 

o sentido da frase: 

a-) GET rid of it. 

b-) When the Belgian songwriters’ association GOT involved. 

c-) But he probably GOT a big welcome at the airport when he arrived.  

d-) Her money note at the end still GOT a big cheer. 

e-) He GOT just six points. 

f-) But Gary still GOT twice as many points as Norway. 

g-) Though I was only able to GET tickets to the Friday evening dress rehearsal. 

h-) The following week I GOT a parcel containing the famous tracksuit. 

i-) Visit here often and GET your baseball news from Thomas Harding 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Exercício 1.18: Será que diferentes textos ou registros são semelhantes em inglês? Com 

seu amigo, tente completar a linha abaixo com relação à Produção Interacional, ou seja, 

com mais interação (conversa), ponto A, em contraponto à Produção Informacional, ou 

seja, mais preocupada com informações, ponto B.  

A___|________________|_______________|____________|_______________|_______B 

 

Songs  Romance Fiction  Personal Letters  
Telephone Conversations Interviews 

 

 

I’m       don’t   ain’t    it’s    you’re  

there’s    I’ll   you   I    you’re   gonna    

can’t   me    I’d     I’ve    love    wanna   

girl    you’ll   there’s  
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Exercício 1.19: Musical Bingo for Born to Be my Baby by Bon Jovi 

Escreva as seguintes expressões no bingo chart abaixo, em qualquer ordem. Então as 

risque conforme você as ouvir na música. 

Take away    Leave the cold outside     Beats like a drum    

Flesh to flesh   Don’t make it bad      Hang on tight         Side by side    We’ll get by         It 

ain’t fancy    

Don’t need nothing  Let her under your skin   Buckle up           Our way      Deep inside        

Table for two    Never let go          That’s ok      Hold me close    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício 1.20: Que tal agora cantarmos a música no nosso karaokê? Vamos ao endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=T6oyujbaw1E 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Born to 
Be my 
Baby 

 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=T6oyujbaw1E
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APÊNDICE C – ATIVIDADE 2 

  

 

Exercício 2.1: Leia o título da música. Qual deve ser o tema da aula de hoje? 

 

 

 

 

 

She Will Be Loved – Maroon 5 

 

Beauty queen of only eighteen she Had 

some trouble with herself 

He was always there to help her, she Always 

belonged to someone else 

 

I drove for miles and miles and wound up At 

your door 

I've had you so many times but somehow I 

want more 

 

I don't mind spendin' everyday 

Out on your corner in the pourin' rain Look 

for the girl with the broken smile Ask her if 

she wants to stay awhile 

And she will be loved, and she will be loved 

 

Tap on my window, knock on my door, I 

Want to make you feel beautiful 

I know I tend to get so insecure It doesn't 

matter anymore 

 

It's not always rainbows and butterflies 

It's compromise that moves us along yeah 

My heart is full, and my door's always open 

You can come anytime you want yeah 

 

I don't mind spendin' everyday 

Out on your corner in the pourin' rain 

 

Look for the girl with the broken smile Ask 

her if she wants to stay awhile 

And she will be loved, and she will be loved 

And she will be loved, and she will be loved 

 

I know where you hide alone in your car 

Know all of the things that make you who you 

are 

I know that goodbye means nothing at all 

Comes back and makes me catch her every 

time she 

Falls 

 

Yeah, tap on my window, knock on my door, I 

Want to make you feel beautiful 

 

I don't mind spendin' everyday 

Out on your corner in the pourin' rain oh Look 

for the girl with the broken smile Ask her if 

she wants to stay awhile 

And she will be loved, and she will be loved 

And she will be loved, and she will be loved 
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Please don't try so hard to say good-bye 

I don't mind spendin' everyday, out on your 

corner in the pourin' rain 

Please don't try so hard to say good-bye 
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Exercício 2.2: Agora olhem a letra da música. Quais são as pessoas mencionadas na música? 

 

 

 

Exercício 2.3: Selecione 05 palavras na letra da música que você não saiba o significado. 

Vamos procurar no dicionário online? 
 

 

 

 

Exercício 2.4: Selecione agora 05 palavras na letra da música que sejam parecidas com 

palavras em português. Vamos também checar no dicionário online? Elas possuem o 

significado que você imaginava? 

 

Exercício 2.5: Vamos ao site http://en.wikipedia.org/wiki/She_Will_Be_Loved e responda: 

 

Quando a música foi lançada?   

 

Quem é (são) seu(s) compositor(es)?   

 

Essa música atingiu o número 1 das mais tocadas? Onde?   

 

Algum cantor / banda regravou essa música? Quem? Qual versão é a melhor? Vamos ouvir?  

 

 

Exercício 2.6: Agora volte na letra da música, encontre e destaque TO e FOR. 

 

Exercício 2.7: Leia a música e responda: What’s the song about?  

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/She_Will_Be_Loved
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Exercício 2.8: Answer True (T) or False (F) to the sentences according to the song: 

 

1 ( ) The woman is old. 

2 ( ) She always helped him. 

3 ( ) He always helped her. 

4 ( ) He likes to be in the rain. 

5 ( ) Life is always made of happiness. 

6 ( ) She is always welcome to his place. 

7 ( ) He doesn’t want her in his place. 

8 ( ) She wants to say goodbye to him. 

 

 

Exercício 2.9: Nesta música vimos alguns significados da palavra TO. Qual significado será 

o mais comum? Uma das grandes maneiras de aprender inglês é saber encontrar as respostas 

sozinho. Uma maneira de encontrar as respostas sozinho é pesquisar no corpus. Então, vamos 

verificar essa informação? Vamos olhar essas linhas de concordâncias, retiradas do COCA e 

aproveitar também para descobrir quais os padrões que aparecem. Ou seja, quais palavras 

acompanham mais frequentemente o TO em cada um dos significados. Veja com seu amigo 

os padrões que ele encontrou. São parecidos ou diferentes dos seus? Em que sentido? 

 

1 Much of that growth can be traced to the success of ACM’s international initiatives. 
2 It was also a year that marked great strides in ACM’s commitment to improve the image 
3 In promoting the importance of computer science education to a mass audience. 
4 In India encouraging women from the region to explore the limitless opportunities of a career 
5 Teachers Association issued a landmark report on the vital need for the U.S. to create a 

strong k-12 computer 
6 And the Dot Diva campaign the NSF-funded grant to ACM and WGBH-Boston 
7 And it was a year that introduced major enhancements to the crown jewel 
8 Sophisticated improvements to the citation pages 

9 I am particularly pleased to report that it was a year ACM and the IEEE-Computer Society 
10 The IEEE-Computer Society began to explore myriad ways the two organizations might 

work together. 

 

 

Exercício 2.10: Agora vamos observar os gráficos do COCA. Onde o TO é mais frequente? 

 

SECTION ALL SPOKEN FICTION MAGAZINE NEWSPAPER ACADEMIC  

FREQ 11698125 2598289 2159584 2376555 2235485 2328212 

PER MIL 25,193.19 27,188.69 23,881.44 24,870.10 24,373.61 25,566.15 

http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed&amp;w2&amp;ID=3&amp;t=y&amp;r=1
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed&amp;w2&amp;ID=3&amp;t=y&amp;r=2
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed&amp;w2&amp;ID=3&amp;t=y&amp;r=3
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed&amp;w2&amp;ID=3&amp;t=y&amp;r=4
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed&amp;w2&amp;ID=3&amp;t=y&amp;r=5


133 
 

 
 
 

SEE ALL SUB-
SECTIONS 
AT ONCE 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Exercício 2.11: Agora vamos ver mais alguns colocados de TO e também de FOR. E o 

que são colocados? Nesse caso, essas duas preposições “andam juntas” com 

determinados verbos ou expressões, porém eles não estão pareados. Relacione-os: 

 

a-) harder  breath b-) I drove   miles and miles  c-) want me  

 do d-) belonged   someone else    e-) I can do    you   

f-) I wonder what _____ wear    g-) my reason     living  

h-) look   the girl  i-) waiting  a phone call 

j-) I took you  granted k-) listened  a word 

 

 

Exercício 2.12: Agora que já estudamos alguns colocados, vamos ao programa 

AntConc, baixe o programa neste endereço: 

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html, abra o arquivo em txt das letras de 

música de seu cantor favorito e cheque a palavra LIKE na seção CLUSTERS 

(colocados). Quais palavras acompanham com mais frequência esse item lexical? São as 

mesmas da música que estudamos? O que aparece de semelhante? O que aparece de 

diferente? Discuta com seus amigos e tome nota. Essa é uma ótima maneira de 

investigarmos a língua em uso e aprender um novo idioma de maneira eficaz.  
 

 

Exercício 2.13: Agora que você já aprendeu, crie frases com FOR e TO: 

 

 

 

 

Exercício 2.14: Word Clouds: Aqui estão frases de 2 bandas e 2 cantores: Madonna, 

Bon Jovi, Maroon 5 e Bruno Mars. Relacione a cloud com o(a) cantor(a) / banda: 

 

http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html
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Working for her man, she 

brings  home her pay. 

 

I’ll be there for you. 

 

I’ve been locked out of 

heaven for too long. 

 

I’d catch a grenade for you. 

 

 

I drove for miles and miles 

and wound up at your door. 

Look for the girl with the 

broken smile. 

 

I am crazy for you. 

 

I was not ready for the fall. 
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Exercício 2.15: Agora crie a sua própria “cloud” com 02 frases de músicas, contendo a 

palavra FOR: 

 

 

 

Exercício 16: Que tal agora cantarmos a música no nosso karaokê? Vamos ao endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=87jUZy78Up4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=87jUZy78Up4
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APÊNDICE D – ATIVIDADE 3 

 

Você se irrita facilmente?  

O quê você fala quando quer reclamar de algo?  

Hoje vamos conversar sobre Reclamações. 

 

A – Quando alguém atinge o limite de sua paciência, é comum o uso dos padrões I can’t 

/ can not stand seguido do que o aborrece. 

I can’t stand the heat. – Bon Jovi: Burning for Love 

 

B – Padrões com tired of também são úteis para expressar aborrecimentos. 

I’m tired of hearing talk about this world’s about to end. – Bon Jovi: Save a Prayer 

So tired of living life in black and white. – Bon Jovi: Because We Can 

 

C – Usa-se a palavra complain para reagir a respeito de uma reclamação que parece não 

ter fundamento. 

She’s a working single mom, like a Saint she doesn’t complain. – Bon Jovi: Hey God 

 

Exercício 3.1: Quando usamos TIRED OF nos exemplos acima e na música abaixo, o 

que se repete após esse grupo de palavras? 

Don't Know Nothing - Maroon 5 

 

Living inside my head, pulling my strings 

Letting me think I'm in control 

Giving you all my heart was a good start 

But it turns out you want my soul 

I don't know nothing about that 

In fact, I don't know nothing at all 

I'm tired of proving you right 

By doing everything so wrong 

Tell me what you really want 

Cause I don't want to be 

No, I don't want to be alone 

Pushing me over the edge 

Can't forget those things you've said 

Cut to the bone 

Go ahead, take your swing 

What did you think? 

I was just gonna roll over, oh nooo 

I don't know nothing about that 

In fact, I don't know nothing at all 

I'm tired of proving you right 

By doing everything so wrong 

Got to tell me what you really want 

Cause I don't want to be 

No, I don't want to be alone 

I've put myself on the line 

I'm tired of wasting my time 

There's got to be a reason why she will not 

go to me 

http://letras.mus.br/maroon-5/
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I don't know nothing about that 

In fact, I don't know nothing at all 

So tired of proving you right 

By doing everything so wrong 

I don't know nothing about that 

In fact, I don't know nothing at all 

So tired of proving you right 

By doing everything so wrong 

Tell me what you really want 

Cause I don't want to be 

No, I don't want to be alone
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Exercício 3.2: Quais podem ser as sequências de palavras que você associaria a tired 

of? 

______________________________________________________________________ 

 

Exercício 3.3: Vimos nas músicas que tired of foi seguido de Ving (Verbo no Ing), 

mas ele nem sempre aparece seguido de verbo. Vamos encontrar outros padrões para 

essa expressão no COCA? 

1 Carlotta apparently was tired of bandying words. 

2 I was already so tired of the fight we were about to have. 

3 She gets tired of all us men. 

4 Once we got tired of pulling her back into her seat. 

5 He was getting tired of being on the road all the time. 

6 She was getting tired of being treated like a victim. 

7 When he got tired of being any other place. 

8 Jade never tired of him. 

9 Dom was tired of them. 

10 She is tired of people looking at her like that. 

11 We never got tired of seeing. 

12 She was just so tired of always hiding part of herself. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício 3.4: Agora vamos observar os gráficos do COCA. Onde TIRED OF é mais 

frequente? 

 

SECTION ALL SPOKEN FICTION MAGAZINE NEWSPAPER ACADEMIC        

FREQ 7502 1888 2323 1354 1656 281        

PER MIL 16.16 19.76 25.69 14.17 18.06 3.09        

TIRED OF 

http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=1
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=2
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=3
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=4
http://corpus.byu.edu/coca/x2_chart.asp?changed=&w2=&ID=1&t=y&r=5
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SEE ALL 

SUB-SECTIONS 

AT ONCE 

      

 
     

 

 

 

Exercício 3.5: Musical Bingo for Don’t Know Nothing by Maroon 5 

Escreva as seguintes expressões no bingo chart abaixo, em qualquer ordem. Então as 

risque conforme você as ouvir na música: 

 

pulling my strings   I'm in control   it turns out  

don't know nothing at all  I'm tired of   proving you right 

Crossing my mind   doing everything so wrong    I’ll make it up to you  

Go ahead   take your swing     Say the words  

I was just gonna roll over  I've put myself on the line  

Just take my hand   wasting my time    There's got to be a reason 

why 

I don't want to be alone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício 3.6: Que tal agora cantarmos a música no nosso karaokê? Vamos ao 

endereço: https://www.youtube.com/watch?v=SUOXSLc5ods 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Don’t Know 
Nothing 

 

 
 
 
 
 
 

  

http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
http://corpus.byu.edu/coca/x2_sec.asp
https://www.youtube.com/watch?v=SUOXSLc5ods
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?w11=tired&w12=of
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=1&w11=tired&w12=of
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=2&w11=tired&w12=of
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=3&w11=tired&w12=of
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=4&w11=tired&w12=of
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?r=5&w11=tired&w12=of
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Exercício 3.7: Em filmes e seriados podemos encontrar os seguintes padrões com 

complain e complaint. Complete o esquema com as palavras usadas nos exemplos 

abaixo: 

 

a-) Dr. Chilton: On the afternoon of July 8, 1891, he complained of chest pains and 

was taken to the dispensary. – Filme: O Silêncio dos Inocentes 

b-) Terry: I can’t give you his name unless you have a complaint. – Filme: Gênio 

Indomável 

c-) Booth: You know, the priest made a complaint. – Série: Bones 

d-) Cynthia Cole: I complained to Child Services, and they launched an investigation. 

– Série: Bones 

e-) Alan: Hey, hey, that kid has nothing to complain about. – Série: Two and a half 

men 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Exercício 3.8: Vamos ver agora as palavras mais frequentes no corpus CoEL. Algumas 

delas também aparecem como as mais frequentes no corpus de referência COCA. As 

tabelas abaixo mostram essas palavras. Com seu amigo vá até o site 

corpus.byu.edu/coca/, digite as palavras da segunda tabela e, na seção CHART 

(gráfico) em qual registro cada uma é mais frequente (Spoken, Fiction, Magazine, 

Newspaper ou Academic). A partir desses resultados, podemos concluir que as músicas 

estão mais próximas de qual registro:  

Complain + 

+ a complaint 
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Palavras 

 
Registro 

 
You 

 

 
Had 

 

 
University 

 

 
To 

 

 
We 

 

 
Better 

 

 

 

 

Exercício 3.9: Agora que você já aprendeu, crie frases com COMPLAIN e pelo menos 

duas das palavras-chave do corpus: 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Exercício 3.10: Em todas as frases abaixo (retiradas do programa Sketch Engine) o 

verbo COMPLAIN está sendo usado. Escolha duas delas e substitua o COMPLAIN por 

outro verbo, sem alterar o sentido da frase: 

 

a-) I’m not COMPLAINING, I was late to enter the mobile Market. 

b-) I’ve COMPLAINED about good old Telstra back in Australia. 

c-) Why then do you COMPLAIN to AusWEA about Synergy Wind’s activities? 

d-) I won’t COMPLAIN.  

e-) Older children will often COMPLAIN of a severe headache. 

f-) And hear people COMPLAIN about how they would have wanted something. 

I’m       don’t   your    it’s    you’re  

there’s    I’ll   you   I    you’re   gonna    

can’t   me    I’d     I’ve    love    wanna   

girl    you’ll   there’s  

Songs - CoEL 

You 

Had 

University 

To 

We 

Better 
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g-) The more you COMPLAIN, the worst things get. 

h-) The COMPLAINING party has a good faith belief. 

i-) Use of the material in the manner COMPLAINED of is not authorized by the 

copyright owner. 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Exercício 3.11: Textos variam linguisticamente de acordo com seu contexto situacional. 

Observe abaixo dois textos diferentes contendo o verbo COMPLAIN e responda as 

perguntas propostas: 

Texto 1: 

I was doing a picture for Mervin Leroy, and I complained to him about it. And he said, I know 

Ronald Reagan, and he’s president of the screen actors guild, and he’ll be able to straighten out 

your problem. 

 

Texto 2:  

“The fact is that Al Jazeera has never done the same against Hamas, and that Hamas has 

never complained about Al Jazeera's coverage”, the Israeli spokesman said. "It's always the 

Palestinian Authority that complains.” 
 

a-) Quem é o sujeito, aquele que realiza as ações descritas nas sentenças do texto 1? 

_____________________________________________________________________ 

b-) E do texto 2? _______________________________________________________ 

c-) Como eles diferem? ___________________________________________________ 

d-) Qual dos grupos de sentença parece fornecer mais informação? _________________  

Por quê? _______________________________ 

e-) Qual dos grupos de sentenças parece mais com uma conversa? _________________  

Por quê? _______________________________ 

g-) Que outras diferenças podem ser notadas entre os dois textos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Exercício 3.12: Escolha qual das opções abaixo você quer fazer: 

a-) Será que diferentes textos ou registros são semelhantes em inglês? Com seu amigo, 

tente completar a linha abaixo com os diferentes registros do quadro em relação à 
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Produção Interacional, ou seja, com mais interação (conversa), ponto A, em contraponto 

à Produção Informacional, ou seja, mais preocupada com informações, ponto B. 

Coloque próximo ao ponto A os registros que você acha que parecem mais com uma 

conversa e próximo ao ponto B, os que você acha que são mais semelhantes a um texto 

escrito. 

 

A___|______________|____________|_______________|_____________|_______B 

 

Songs  Romance Fiction  Personal 

Letters  Telephone Conversations 

Interviews 

 

 b-) Sabendo que textos variam linguisticamente, temos um gráfico que compara numa 

ponta a oralidade (conversas telefônicas, por exemplo) enquanto no outro extremo 

encontram-se textos mais informacionais (como documentos oficiais). Isso é importante 

para saber que para poder escrever um artigo acadêmico eu uso palavras diferentes das 

encontradas numa letra de uma música, por exemplo. De posse desse conhecimento, no 

gráfico abaixo onde você colocaria letras de música? Elas estão mais próximas de qual 

registro? E estão mais distantes de qual registro? Porque você acha que isso ocorre?  
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|TELEPHONE CONVERSATIONS 

| 

FACE-TO-FACE CONVERSATIONS 

| 

| 

Personal letters 

| | INTERVIEWS 

| 

 

| 

 

| 

 

| Romance fiction 

|  

| General fiction 

| 

| Academic prose 

|Official documents 

 

 

Exercício 3.13: As linhas de concordância abaixo foram retiradas de alguns registros 

presentes no gráfico do Exercício 12. Classifique-as em Orais (O), se elas apresentarem 

similaridade com uma conversa ou Letrados (L), se a similaridade for com um texto 

informativo: 

( ) 

1 He told a news conference, amid complaints of being trampled by German 

boots. 

2 Any other complaints against him? 

3 He’s the first U.S. church official to be charged over the handling of abuse 

complaints. 

4 The reporters found the court records of domestic violence complaints. 

5 I’m not hearing any complaints. 
 

(  ) 

1 How could Dominic reassure him that his villainy was one of the most common 

complaints he heard? 

2 He really was excellent, despite his unorthodox methods and the litany of 

complaints from those who tried to supervise him. 
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3 Tiny candleflames that dotted the brush with fire from his attack crackled their 

complaints before expiring into steams. 

4 Congress and President Pierce are getting too many complaints from voters in 

the Lone Star State. 

5 Complaints should be submitted in writing directly to Ubernanny, Inc. 
 

( ) 

1 So it is tempting for progressives to dismiss complaints about redistribution of 

wealth as ignorant or hypocritical. 

2 Arpaio’s officers were forced to hand in their federal credential due to 

complaints about their immigration enforcement tactics.  

3 The stations were inundated by complaints from viewers. 

4 The Consumer Product Safety Comission’s Web site is loaded with complaints 

about injuries from toning shoes. 

5 But the diocese did not consult the review board about the complaints involving 

Ratigan, says Caccamo. 
 

( ) 

1 “I am not sure their complaints are valid”, he said. 

2 At the firing range, the complaints flew thick and fast. 

3 There seems to be a continual group of people e-mailing complaints all the 

time. 

4 The company paid an additional $1.2 million and settled related regulatory 

complaints that it had maintained false books and records. 

5 Both candidates claim records for addressing the district’s perennial 

complaints: rundown housing, ineffective schools and wide unemployment. 
 

( ) 

1 A woman of 38 complaints of dysmenorrhea and dyspareunia. 

2 Past serious illness and hospitalization, unintentional weight loss, and self-

reported memory complaints. 

3 The library has not received complaints from users about lost access to print 

titles that that were withdrawn.  

4 The URI Library did not receive any complaints after the withdrawal of print 

volumes. 

5 Fatigue, insomnia, memory loss and joint muscle pain were frequent complaints 

among those with a positive PCR result for B. koehlarae. 
 


