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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal detectar indícios do princípio idiomático e do 

princípio da escolha aberta na produção escrita de alunos brasileiros em inglês como língua 

estrangeira. A base teórica desta investigação é a Linguística de Corpus, uma área que 

proporciona a pesquisa, o estudo e a exploração da língua em uso e que se baseia na visão 

probabilística da linguagem. Sinclair (1991, 2004) considera a linguagem como sistema 

probabilístico a partir de dois princípios complementares: o idiomático e o da escolha aberta. O 

princípio idiomático diz respeito ao uso de sequências de palavras que são, pelo menos em 

parte, pré-fabricadas e adequadas para o contexto no qual se inserem. Já o princípio da escolha 

aberta diz respeito ao uso de sequências de palavras que seguem o modelo abertura-e-

enchimento, combinadas a partir de regras gramaticais. A metodologia consistiu da coleta de 

um corpus de escrita de aprendizes brasileiros de inglês e do subsequente exame de todas as 

sequências de palavras de cada um dos textos do corpus, comparando-as com um corpus de 

referência representativo da língua em questão, o inglês. Esse procedimento, conhecido por 

rastreamento de colocações, foi introduzido por Berber Sardinha (2014a). A análise dos 

resultados indicou que os dois princípios coexistem nos textos analisados, como aventado por 

Sinclair (1991). Além disso, também revelou que há nas redações dos aprendizes nuances nos 

dois princípios propostos por Sinclair (1991), que denominamos princípio idiomático tipo I e II, 

e princípio da escolha aberta tipo I e II. A pesquisa pretende dar uma contribuição original à 

Linguística de Corpus, assim como à Linguística de Corpus de Aprendiz, à medida que foi 

realizada uma investigação descritiva da linguagem do aprendiz baseada em corpora e 

observado variantes dos princípios nos textos dos aprendizes que não se encontram em textos 

de falantes nativos letrados da língua. 

 

Palavras-chave: Linguística de corpus; Linguística de corpus de aprendiz; Princípio da 

escolha aberta; Princípio idiomático; Rastreamento de colocações. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

The aim of this research is to find evidence of both the idiom principle and the open-choice 

principle in the written production of Brazilian students of English as a foreign language. The 

theoretical basis of this study is Corpus Linguistics, an area which supports the research and the 

study of language in use, and which is based on the view of language as a probabilistic system. 

Sinclair (1991, 2004) sees language as a probabilistic system with two complementary 

principles: the idiom principle and the open-choice principle. The idiom principle has to do 

with the use of sequence of words which are at least partly prefabricated and that are 

appropriate in a given context. The open-choice principle is a way of seeing the language in 

which the only restriction to lexical choices is grammaticalness. The methodology consisted of 

the collection of a written corpus of Brazilian students of English as a foreign language and the 

subsequent analysis of all the sequences of words used in each text of the corpus. This 

procedure, known as ‘collocation tracking’, was introduced by Berber Sardinha (2014a). The 

findings point out that the two principles coexist in the texts as proposed by Sinclair. In 

addition, they also reveal nuances in the principles described by him in the written production 

of the learners. We called them idiom principle I and II, and open-choice principle I and II. The 

study presented here intended to have made an original contribution to Corpus Linguistics and 

to the study of Learner Corpora as it carried out a descriptive investigation of learner language 

and observed variant forms of the principles which are not found in texts written by educated 

native speakers.  

 

Keywords: Corpus Linguistics; Learner Corpora; Idiom Principle; Open-choice Principle; 

Collocation tracking.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Um dos grandes desafios de aprendizes de uma língua estrangeira é conseguir expressar-se de 

modo natural e fluente, seja na escrita seja na fala. Muitas propostas foram elaboradas ao longo 

dos anos para tentar explicar o que acontece com a linguagem de aprendizes que a torna mais 

truncada, artificial e “desfluente” (do inglês dysfluent). Tais propostas, baseadas em 

pressupostos da Gramática Gerativa e da Aquisição de Segunda Língua (CHOMSKY, 1955; 

KRASHEN, 1981), dentre outras áreas, são geralmente fundadas na ideia geral de que a 

produção da língua é resultado da aplicação de regras gramaticais formais, abstratas. A 

proposta da Linguística de Corpus (doravante LC), seguida neste projeto (SINCLAIR, 1991; 

BIBER, CONRAD, REPPEN, 1998; PARTINGTON, 1998; HUNSTON, 2002, BERBER 

SARDINHA, 2004), é diferente – ela vê a produção da linguagem não do ponto de vista da 

aplicação de regras, mas sim do uso de sequências linguísticas, por exemplo, sequências de 

palavras típicas de um dado contexto ou de situação de uso da língua. À medida que usa tais 

sequências, o indivíduo imprime à sua fala ou escrita um ritmo e uma qualidade “natural”, pois 

respeita as expectativas dos seus interlocutores diante daquele contexto ou situação de uso. Ou 

seja, o uso de sequências pré-fabricadas – que existem no repertório comum dos interlocutores 

– cria um fluxo de fala ou escrita que respeita as expectativas mútuas desses interlocutores. 
 

A questão da seleção de sequências de palavras peculiares a determinadas 

circunstâncias de uso, as colocações, é um aspecto potencialmente complexo para aprendizes 

de língua estrangeira (SINCLAIR, 1991; LEWIS, 2000; BERBER SARDINHA, 2004; 

McCARTHY, O’KEEFE, WALSH, 2010). Berber Sardinha (2004) destaca três razões 

principais. A primeira é que, em geral, os aprendizes tendem a usar convenções de sua primeira 

língua para a produção de colocações em língua estrangeira. No caso de falantes brasileiros de 

inglês, isso pode gerar colocações desfluentes em inglês como high person* em vez de tall 

person (pessoa alta), já que em português high significa “alto”, ou make homework* em vez de 

do homework (fazer lição de casa), já que em português, make significa “fazer”. A segunda é 

que as colocações são sensíveis ao contexto de uso, podendo variar de acordo com a situação 

ou variedade textual que está em jogo. Assim, o conceito de “uma coisa estranha” pode ser 

expresso por uma colocação do tipo a weird thing em uma conversação coloquial em inglês e 

por uma colocação como a peculiar aspect em um artigo acadêmico. Em um artigo acadêmico, 

weird thing causaria estranheza, e em uma conversação informal, peculiar aspect poderia 

causar uma sensação de tom afetado ou mesmo de ironia. Por fim, a terceira razão é que as 

colocações, diferentemente de estruturas gramaticais ou da pronúncia, por exemplo, não são 

geralmente tópicos de estudo do ensino-aprendizagem de língua estrangeira, com raras 

exceções; em geral, o entendimento tácito é que os alunos as adquirem por conta própria, por 

meio de leitura intensiva ou exposição contínua à língua, por exemplo, em viagens ao exterior 

ou em situações de imersão. Na verdade, por seu papel fundamental na criação de sentido e no 

entendimento entre os interlocutores, as colocações merecem ser ensinadas, tanto quanto 

qualquer outro aspecto relevante da língua estrangeira. 
 

Segundo Berber Sardinha (2014a), uma das contribuições mais significativas da LC 

para a nossa compreensão da língua em uso é exatamente o construto a que se deu o nome de 

colocação. A noção básica de colocação como justaposição de palavras já existia há séculos 

(BARNBROOK, MASON, KRISHNAMURTHY, 2013). Contudo, “[...] foi necessário o 
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surgimento do corpora eletrônico para a colocação se estabelecer como um construto central na 

teoria linguística. Os corpora eletrônicos e as ferramentas necessárias para a sua exploração 

revelaram a natureza sistemática da colocação assim como também a sua difusão na língua”
1
 

(BERBER SARDINHA, 2014a, p. 9). E prossegue (p. 9): 
 

A descoberta da colocação pelos métodos pioneiros de Sinclair nos anos 60 

transformou dramaticamente o modo como vemos a colocação hoje em dia – 

não mais vista como exemplos individuais que encontramos por acaso na nossa 

rotineira experiência linguística, mas como evidência de princípios mais amplos 

e abstratos da língua, por exemplo, o princípio idiomático [...]
2 

 

Entretanto, ressalta Berber Sardinha (2014a), essa mudança de perspectiva também 

significou que perdemos de vista a importância da colocação na construção de textos.  
 

Embora corpora contenham textos, os limites entre eles são normalmente 

perdidos nessas coleções (ou porque não foram levados em consideração 

durante a compilação ou porque o software de análise os ignora); então, com a 

maioria dos corpora, quando descobrimos colocações, ficamos com uma 

imagem da colocação na língua em vez de nos textos representados nessas 

coleções
3
 (p. 9). 

 

Tal fato leva Berber Sardinha (2014a) a concluir que o que vemos nos corpora são 

abstrações dos usos individuais das colocações em um dado contexto. Dito de outra forma, 

podemos identificar grandes listas de colocações, mas essas estão desconectadas dos textos em 

que foram originariamente usadas. Nisso há vantagens e desvantagens, salienta Berber 

Sardinha. Uma vantagem é que “[...] podemos abstrair informação a partir de exemplos 

individuais para obtermos uma imagem da língua como um todo, ou de uma variedade da 

língua, ao considerar evidências que perpassam os textos individuais nos quais elas foram 

originalmente usadas”
4
 (p. 10). Uma desvantagem é que podemos perder de vista “[...] a 

importância que cada exemplo individual tem na constituição do próprio texto em que é 

encontrado”
5
 (2014a, p.10). 

 

Berber Sardinha afirma que a presença de colocações nos textos é uma questão 

importante tanto para a linguística em geral, quanto para a LC em particular, “[...] uma vez que 

o seu uso no texto é visto como uma característica definidora de um texto natural e fluente 

[...]”
6
 (p. 10). Contudo, corpora são necessários para se examinar cada exemplo de 

coocorrência lexical. Berber Sardinha (2014a), em ensaio a respeito de artigos de jornal escritos 

                                                           
1 [...] it took the advent of electronic corpora for collocation to be established as a central construct in linguistic 

theory. Electronic corpora and the tools needed to explore them revealed the systematic nature of collocation as 

well as its pervasiveness in language. (Tradução minha. Doravante todas as traduções são feiats pela autora.) 

2 The discovery of collocation by the methods pioneered by Sinclair in the 1960s dramatically changed the way we 

see collocation to this day – no longer as individual instances that we come across piecemeal in our routine 

linguistic experience, but as evidence of larger more abstract language-organizing principles, such as the idiom 

principle […] 

3 Although corpora contains texts, the textual boundaries are normally lost in these collections (either because 

they were not taken into account during compilation or because the analysis software ignores them); thus, with 

most corpora, when we retrieve collocations we end up with a picture of collocation presence in the language 

rather than in the texts represented in those collections. 

4 [...] we can abstract information from the individual instances to achieve a picture of a whole language or a 

variety, for instance, by considering evidence that cuts across the individual texts in which they originally 

occurred. 

5
 
[...] the importance that each individual instance plays in the constitution of the actual text in which it is found. 

6 [...] since the use of collocation in text is seen as a  defining characteristic of natural, fluent text […] 
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por falantes nativos brasileiros, traz então o texto de volta à pesquisa de colocações, ao mesmo 

tempo em que também leva em consideração o papel dos corpora na sua análise. Para tal, foi 

feito pela primeira vez o rastreamento de colocações com o script por ele programado. 
 

Partington (1998, p. 15) salienta que o termo colocação, “[...] tal como é conhecido, foi 

cunhado em seu moderno sentido linguístico pela primeira vez pelo linguista britânico J. R. 

Firth”
7
. Barnbrook, Mason e Krishnamurthy (2013, p. 36) ressaltam que Firth tornou possível 

“[...] considerar a colocação não apenas como um efeito observável da língua em uso, mas 

como um importante elemento das causas de padrões da língua. Essa mudança de perspectiva 

proporcionada por sua descrição de colocação foi desenvolvida por vários linguistas na segunda 

metade do século XX, mais notadamente por John Sinclair”
8
. Ao explicar o papel da 

coocorrência de palavras na produção de significado no texto (BARNBROOK, MASON, 

KRISHNAMURTHY, 1998), Sinclair (1991, 2004) desenvolve dois princípios de organização 

geral da língua em uso: o princípio da escolha aberta e o princípio idiomático. 
 

Há diversas pesquisas sobre o ensino-aprendizagem de léxico, e corpora de aprendizes, 

muitas delas realizadas no Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem (LAEL) da PUC-SP no âmbito da LC. Bissaco (2010) analisa a 

interação entre alunos e professor enquanto realizam atividades com concordâncias no ensino 

de língua espanhola. Dantas (2012) identifica e classifica erros na escrita de aprendizes 

brasileiros de inglês. Alonso (2013) estuda o ensino-aprendizagem do léxico, mais 

especificamente, palavras polissêmicas em livros didáticos de espanhol como língua 

estrangeira.  Delegá-Lucio (2013) verifica a variação de textos argumentativos produzidos por 

alunos de inglês e sugere procedimentos para o desenvolvimento de atividades para material 

didático de inglês. Dentre esses trabalhos, somente um foca na escrita de aprendizes brasileiros 

de inglês, identificando e classificando erros, e outro em textos argumentativos produzidos por 

aprendizes. 
 

A relevância do nosso trabalho se deve ao fato de que realizamos uma investigação 

descritiva da linguagem do aprendiz baseada em corpora, analisando a ocorrência de 

colocações em cada um dos textos que compõem o corpus de estudo, um corpus de aprendiz, e 

também que, pela primeira vez, foi usado um método intensivo de busca de colocações em 

corpora de aprendizes – o rastreamento de colocações –, de modo que se avaliasse a incidência 

dos princípio idiomático e da escolha aberta nessas produções escritas. 
 

Isso posto, passamos à descrição dos objetivos e dos questionamentos que nortearam 

esta pesquisa. 
 

Este trabalho tem como objetivo detectar a existência de indícios do princípio 

idiomático e do princípio da escolha aberta na produção escrita de alunos brasileiros em inglês 

como língua estrangeira. A fim de atingir esse intento, foram formuladas as seguintes perguntas 

de pesquisa: 

 

1. Quais são os indícios de presença do princípio idiomático nos textos produzidos? 

2. Quais são os indícios de presença do princípio da escolha aberta nos textos produzidos? 

                                                           
7 [...] as is well known, was first coined in its modern linguistic sense by the British linguist J.R.Firth. 

8
 
[...] to consider collocation not just as an observable effect of language use, but as an important element of the 

causes of language patterns. This shift in perspective made possible by his description of collocation was 

developed by several linguists in the second half of the twentieth century, most notably John Sinclair.  
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3. Como são distribuídas as colocações ao longo dos textos, e o que isso mostra sobre a 

incidência dos princípios idiomático e da escolha aberta? 

 

Para tal, foi feito um rastreamento de colocações em cada frase de cada um dos textos 

do corpus de estudo. Esse rastreamento foi feito com o script rastreador de colocação, 

planejado por Berber Sardinha (2014a). Com esse script, todos os pares de palavras (chamados 

de “candidatos à colocação”) de cada frase foram comparados com um corpus de referência 

extenso da língua para determinar em que medida os candidatos à colocação correspondiam a 

colocações atestadas nesse corpus de referência, nesta pesquisa o enTenTen12. A partir dos 

dados quantitativos gerados, foram escolhidos seis textos para a análise qualitativa. 
 

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira. O capítulo 1 apresenta a 

fundamentação teórica da pesquisa. Primeiramente, faz-se uma introdução à Linguística de 

Corpus, sua definição, histórico, aplicação, e à Linguística de Corpus de Aprendiz. A seguir, 

discutem-se os dois princípios que nortearam o trabalho: o princípio idiomático e o da escolha 

aberta. Por último, examina-se o conceito de colocação e as medidas estatísticas de associação 

usadas neste trabalho para aferi-la.  
 

No capítulo 2, a metodologia é exposta detalhadamente. Está dividido em três partes. A 

primeira trata da elaboração do corpus de estudo, um corpus de aprendiz, e dos corpora de 

referência. A segunda se ocupa do rastreamento de colocações efetuado pela ferramenta 

computacional usada neste trabalho. Por fim, são relatados os procedimentos realizados para a 

obtenção dos resultados. 
 

No capítulo 3, são apresentados e analisados os resultados obtidos em resposta às 

questões de pesquisa que nortearam o trabalho. A apresentação deu-se por meio de textos que 

tiveram, de um lado, muitas ocorrências de uso de colocação, e, por outro, por textos que 

tiveram relativamente poucas ocorrências de colocações, segundo a ferramenta collocation 

tracking
9
, além da análise dos gráficos dos textos produzidos pelos alunos. 

 

Finalmente, expomos as considerações finais que concluem o estudo. As Referências 

Bibliográficas e os Anexos encerram este trabalho. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Rastreador de colocações. 
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CAPÍTULO 1 

 

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica desta pesquisa. Está dividido em três 

seções. Na primeira, faz-se uma introdução à Linguística de Corpus (doravante LC), sua 

definição, aplicação, seu histórico, e à LC de Aprendiz. Na segunda, discutem-se dois 

princípios que nortearam o trabalho: o princípio idiomático e o da escolha aberta. Na terceira, 

examina-se o conceito de colocação e as medidas estatísticas de associação usadas neste 

trabalho para aferi-la.  

 

1.1 Linguística de Corpus – Definição 
 

Esta seção tem por objetivo definir a LC, fundamentação teórica principal desta dissertação. O 

que é exatamente a LC? Como podemos defini-la? 
 

McEnery e Hardie (2012) iniciam o seu livro perguntando o que é LC, e respondem que 

ela não está diretamente relacionada ao estudo de nenhum aspecto específico da língua. De 

acordo com os autores, a LC é uma área que se concentra em uma série de procedimentos, ou 

métodos, para estudar a língua, e, embora não seja um campo homogêneo, algumas 

generalizações podem ser feitas para caracterizá-la (2012, p. 1). A primeira delas é que a LC 

lida com coletâneas de textos legíveis por máquinas, considerados apropriados para a 

investigação de um grupo específico de perguntas de pesquisa. A segunda é que os corpora 

podem ser explorados qualitativa e quantitativamente usando-se ferramentas que permitem aos 

usuários pesquisá-los com rapidez e segurança; por exemplo, os concordanciadores, que 

possibilitam a análise das palavras em seus contextos, ou a lista de frequência das palavras, que 

inventaria todas as palavras do corpus e especifica quantas vezes cada uma ocorreu. A terceira, 

já ligeiramente sugerida na primeira, é que o corpus tem de estar muito bem adequado à 

pergunta de pesquisa (2012, p. 2).    
 

Para Tognini-Bonelli (2010), a LC é uma disciplina cujo desenvolvimento está 

intimamente ligado ao uso de métodos computacionais. Segundo essa autora, 
 

[...] o que começou como um avanço na metodologia, mas incluiu uma 

explosão quantitativa de dados, [...] tornou-se uma revolução teórica e 

qualitativa oferecendo insights à linguagem que abalaram as pressuposições 

subjacentes a muitas posições teóricas bem estabelecidas
10

 (TOGNINI-

BONELLI, 2010, p. 17). 
 

Ou, dito de outra forma, a metodologia acabou por definir o domínio da disciplina. O problema 

para o linguista agora é como elaborar uma metodologia confiável que descreva e dê conta 

dessa quantidade inaudita de dados, e, uma vez que um corpus é uma coleção de textos, 

                                                           
10 […] what started as a methodological enhancement but included a quantitative explosion […] has turned out 

to be a theoretical and qualitative revolution in that it has offered insights into the language that have shaken the 

underlying assumptions behind many well-established theoretical positions in the field.  
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prossegue a autora, “[...] o objetivo da LC é a análise e descrição da língua em uso, como 

ocorrida nos textos” 
11

 (2010, p. 18). 
 

Granger (1998) afirma que a LC é uma nova disciplina que se desenvolveu devido à 

difusão de corpus computadorizado. Para essa autora, LC é um termo que se refere não apenas 

a uma nova metodologia baseada no uso do computador, mas a um novo modo de pensar a 

língua que desafia algumas das ideias mais enraizadas que temos a respeito dela. O seu foco é 

no desempenho (performance), na descrição, na análise quantitativa assim como na qualitativa. 

Em outro texto (2002, p. 1), com uma posição ligeiramente diferente, a mesma autora 

argumenta que a LC 
 

pode ser mais bem definida como uma metodologia linguística que se 

fundamenta no uso de coleções eletrônicas de textos naturais, a saber, 

corpora. Não é nem um novo ramo da linguística nem uma nova teoria da 

linguagem, mas a própria natureza da evidência que ela usa faz com que seja 

uma poderosa metodologia, que tem o potencial de transformar as formas de 

se considerar a linguagem. 
12

 

 

Biber, Conrad e Reppen (1998) referem-se à LC como uma abordagem baseada em 

corpus (corpus-based approach). Para diferenciá-la de outras abordagens analíticas na 

linguística, enumeram as suas características essenciais (1998, p. 4): 

 
– é empírica, analisando padrões reais de uso em textos naturais; 

– utiliza uma coletânea grande e criteriosa de textos naturais, conhecido como 

corpus, como a base para a análise; 

– faz uso extensivo de computadores na análise, usando tanto técnicas 

automáticas quanto interativas; 

– depende tanto de técnicas analíticas quantitativas quanto qualitativas. 
13 

 

 Apesar de não haver consenso entre McEnery e Hardie (2012), Tognini-Bellani (2010),  

Biber, Conrad e Reppen (1998) e Granger (1998, 2002) acerca da questão se a LC é uma 

metodologia, disciplina ou uma abordagem, observa-se que para esses autores a LC apresenta 

características essenciais: emprega técnicas quantitativas e qualitativas e usa, como base para a 

análise, coletâneas de textos naturais, o corpus, legíveis por computadores, e que foram 

reunidos cuidadosamente de modo que respondesse a uma pergunta de pesquisa. Essa 

caracterização muito se assemelha à definição de Berber Sardinha (2004) para quem a LC é 

uma área de pesquisa da linguagem que se ocupa “da coleta e da exploração de corpora, ou 

conjuntos de dados linguísticos textuais coletados criteriosamente, com o propósito de servirem 

para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística”, dedicando-se a essa investigação por 

meio de evidências empíricas, extraídas por computador (2004, p. 3).  

  

                                                           
11 […] the aim of corpus linguistics has rightly been seen as the analysis and description of language use, as 

realized in texts. 

12 Corpus linguistics can best be defined as a linguistic methodology which is founded on the use of electronic 

collections of naturally occurring texts, viz. corpora. It is neither a new branch of linguistics nor a new theory of 

language, but the very nature of the evidence it uses makes it a particularly powerful methodology, one which has 

the potential to change perspectives on language. 

 13 - it is empirical, analyzing the actual patterns of use in natural texts; – it utilizes a large and principled 

collection of natural texts, known as a “corpus”, as the basis for analysis; – it makes extensive use of computers 

for analysis, using both automatic and interactive techniques; – it depends on both quantitative and qualitative 

analytical techniques. 
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 Nesta seção foram apresentadas diferentes caracterizações para a LC. Observou-se que, 

apesar das divergências, pode-se definir a LC como uma área de pesquisa da linguagem que 

coleta e analisa quantitativa e qualitativamente dados linguísticos textuais naturais
14

, os 

corpora, cuidadosamente compilados de modo que respondam a uma pergunta de pesquisa a 

respeito de uma língua, ou variedade linguística, por meio de evidências empíricas extraídas 

por computador.  

  

1.2 Linguística de Corpus – Histórico 

 

Corpus (plural corpora) é uma palavra de origem latina que significa corpo. No dicionário 

Aurélio há três sentidos atribuídos a essa palavra. O primeiro é corpus como conjunto de 

textos, dados e informações sobre determinada matéria, por exemplo, o corpus dos manuscritos 

do Pe. Antônio Vieira; o segundo é corpus como toda obra atribuída a um escritor, por 

exemplo, o corpus de Dante, de Shakespeare; e por último, corpus com o significado restrito à 

linguística e a semiologia, “como conjunto finito de materiais significantes constituídos com 

vistas à análise semiológica”
15

.  O dicionário Caldas Aulete
16

 também aponta três sentidos. O 

primeiro, restrito à linguística, significa coleção de textos da língua efetivamente em uso 

coletados de documentos de todo tipo; o segundo, repertório ou conjunto da obra de um autor; e 

por fim, coletânea de documentos sobre um tema. Ao comparamos os dois verbetes, 

observamos que houve uma pequena inversão – o sentido mais restrito à linguística está em 

primeiro lugar na edição consultada do Caldas Aulete, assim como se especificou na definição 

de corpus que se trata de uma coleção de textos da língua em uso.  
 

Berber Sardinha (2004) destaca que havia corpora na Grécia Antiga, o Corpus 

Helenístico, corpora de citações da Bíblia na Idade Média, e que durante boa parte do século 

XX houve “muitos pesquisadores que se dedicaram à descrição da linguagem por meio de 

corpora, entre eles Thorndike e linguistas, como Boas e Fries” (2004, p. 3).  Os corpora de 

então eram coletados e analisados manualmente, e a ênfase dos últimos autores era, em geral, o 

ensino de línguas. Ou seja, tanto a palavra corpus, como o seu uso no sentido de coletânea de 

textos não é recente (McCARTHY, M.; O’KEEFE, A., 2010; TOGNINI-BONELLI, 2010). 
 

Um dos marcos na história da LC foi o SEU (Survey of English Usage), compilado a 

partir de 1959 por Randolf Quirk e sua equipe em Londres. Esse corpus também foi coletado 

manualmente e planejado para ter um milhão de palavras. Segundo Berber Sardinha (2004), o 

SEU serviu como referência para outros corpora. Para sua composição, definiu-se um número 

fixo de textos (duzentos) e uma quantidade igual de palavras para cada texto (5.000). Ele foi 

organizado em fichas de papel, e cada uma continha uma palavra do corpus que estava inserida 

num texto de dezessete linhas. Além disso, as palavras também foram organizadas 

gramaticalmente, cada ficha recebendo uma categoria gramatical. “O conjunto de categorias 

resultante serviu de base para o desenvolvimento dos etiquetadores computadorizados 

contemporâneos, que fazem a identificação de traços gramaticais automaticamente” (BERBER 

SARDINHA, 2004, p. 3). 
 

Em fins dos anos 50, ocorreu uma mudança de paradigma na linguística com o livro de 

Chomsky Syntatic structures, e os trabalhos baseados em corpora, com seus dados empíricos a 

                                                           
14 Texto natural significa produzido por humanos, e não artificial, produzido por máquinas. 

15 CORPUS. In: Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 

482. 
16 CORPUS. In: AULETE, Caldas. Dicionário online Caldas Aulete. http://www.aulete.com.br/corpus Acesso 

em 7/8/2016. 

http://www.aulete.com.br/corpus


21 
 

respeito da língua, passam para segundo plano. As teorias racionalistas da linguagem, 

especialmente a linguística gerativista chomskiana, passam a ocupar um lugar central. Nessa 

visão da linguagem, os dados necessários para o linguista podem ser obtidos por meio da 

introspecção. “Não havia necessidade de coletar dados abundantes de terceiros, pois serviam 

apenas para o estudo do desempenho quando todos sabiam que o interesse era investigação da 

competência linguística” (2004, p. 2). Outro fator que contribuiu para a perda de fôlego da LC 

nesse período foram as críticas que estavam sendo feitas ao processamento manual de corpora, 

considerado não confiável (p. 4). 
 

O advento do computador mudou esse quadro: na “década de 60, os computadores 

mainframe passaram a equipar centros universitários de pesquisa, sendo aproveitados para a 

pesquisa em linguagem” (p. 4). Com isso, mais pesquisadores tiveram acesso ao processamento 

de linguagem natural ao mesmo tempo em que o desenvolvimento do computador permitiu a 

execução de tarefas mais complexas de forma mais eficiente. É dessa época outro marco na 

história da LC – o Brown University Standard Corpus of Present-day American English 

(1964), o primeiro corpus linguístico eletrônico com um milhão de palavras.  Berber Sardinha 

ressalta que esse corpus tinha uma quantidade considerável de palavras em uma época em que 

as dificuldades para informatizar textos eram enormes
17

, além de ter sido lançado num período 

histórico no qual a ideia de gastar recursos para a coleta de registros linguísticos era vista com 

descrença. Novas mudanças aconteceram com os microcomputadores pessoais nos anos 1980, 

não apenas popularizando os corpora, mas também ferramentas para o seu processamento, “o 

que contribuiu para o reaparecimento e fortalecimento da linguística baseada em corpus” 

(2004, p. 5). Ou seja, o computador teve um papel fundamental no desenvolvimento da LC 

(BERBER SARDINHA, 2004; GRANGER, 1998; O’KEEFE, McCARTHY, 2010; TOGNINI-

BONELLI, 2010) – termo cunhado por Aarts and Meijs (1984 apud O’KEEFE, McCARTHY, 

2010, p. 5), que só passou a ser comumente usado no início da década de 1980, como 

observado por McEnery et al. (2006 apud O’KEEFE, McCARTHY, 2010, p. 5)  
 

Atualmente, além da descrição da língua, a pesquisa em LC tem muitas outras 

aplicações (BERBER SARDINHA, 2004; O’KEEFE, McCARTHY, CARTER, 2007; 

McENERY, HARDIE, 2011), por exemplo, na lexicografia. O’Keefe, McCarthy e Carter 

(2007) salientam que atualmente as grandes editoras fazem dicionários baseados em corpus. O 

trabalho pioneiro nessa área foi o projeto Collins Birmingham University International 

Language Database (COBUILD), sob a direção de John Sinclair em 1980. Foram produzidos 

vários dicionários e gramáticas. O mais importante foi o Collins COBUILD English Language 

Dictionary (1987; 2. ed., 1995; 3. ed., 2001; 4. ed., 2003). A LC também deu contribuições na 

área da estilística, tradução, linguística forense, sociolinguística, além de influenciar o ensino 

de idiomas. Nessa última esfera, os autores também mencionam a LC de aprendizes, um 

desdobramento relativamente mais recente, mas bastante importante (O’KEEFE, McCARTHY, 

CARTER, 2007, p. 23) que será abordada a seguir. 

 

1.3 Linguística de Corpus de Aprendizes 
 

Segundo Granger (1998, 2002), só em fins da década de 1980 e início da década de 1990 

acadêmicos e editoras começaram a coletar corpora de inglês não nativo, denominados corpora 

de aprendiz (learner corpora), reconhecendo o seu potencial prático e teórico. A LC de 

aprendizes, ou CLC, sigla de computer learner corpora, usa os principais princípios, 

                                                           
17  “Os textos tiveram de ser transferidos para o computador por meio de cartões, perfurados um a um, tal era a 

tecnologia da época” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 1). 
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ferramentas e métodos da LC e tem por objetivo proporcionar melhores descrições da língua de 

aprendizes (GRANGER, 2002, p. 1). De acordo com a mesma autora, essa área de investigação 

linguística criou uma importante ligação entre a LC e a pesquisa de Aquisição de Segunda 

Língua, que tenta compreender quais os mecanismos de aquisição de uma segunda língua, e a 

pesquisa do Ensino de Língua Estrangeira, que tem por objetivo aperfeiçoar o ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras (2002, p. 2).  
 

Berber Sardinha ressalta que, historicamente, o mais importante é que “o corpus de 

aprendiz redefine o conceito original de corpus, que previa (na prática, não na teoria) que a 

linguagem permitida no corpus tinha de pertencer à variedade nativa” (2004, p. 265). A 

compilação de corpora de falantes não nativos faz surgir, então, várias perguntas de pesquisa, 

como: 
 

Quais características linguísticas da língua-alvo são empregadas com mais 

(sobreuso) ou menos (subuso) frequência em comparação com falantes 

nativos? 

Qual é a extensão da influência da língua nativa (transferência) na produção 

de aprendizes na produção dos aprendizes? 

Em que áreas eles tendem a usar estratégias de evitação deixando de explorar 

a fundo o potencial da língua alvo? 

Quais são as áreas nas quais os aprendizes de um dado país parecem necessitar 

de mais ajuda para desenvolver sua produção na língua alvo? (LEECH apud 

BERBER SARDINHA, 2004, p. 266) 
 

 

Berber Sardinha esclarece que os conceitos de uso e sobreuso “são indicadores de 

desvio de um padrão de referência que, em geral, é a linguagem do falante nativo”, e que, 

portanto, “não possuem um caráter normativo, mas descritivo (visando entender melhor a 

interlíngua) e diagnóstico (visando nortear as ações voltadas para o ensino)” (2004, p. 266). 

Esses conceitos, prossegue o autor, contrapuseram-se ao conceito de erro, que avaliava os 

desvios do padrão de um ponto de vista negativo, e que deixava de lado “o ponto crucial de que 

a aprendizagem de uma segunda língua envolve necessariamente a produção de erros, mas que 

não se trata de uma anomalia na aquisição” (p. 266). A pesquisa em Linguística de Corpus com 

a linguagem de não nativos reconhece “a inevitabilidade de erros no processo de aquisição e se 

propõe a descrever tais desvios de modo mais neutro e substanciado, tendo como base 

coletâneas da produção dos aprendizes” (p. 266).  
 

Um marco na LC de aprendizes é o projeto conhecido como ICLE (International 

Corpus Learner English – Corpus Internacional de Aprendizes de Inglês). Esse projeto tem por 

objetivo mapear o inglês produzido por falantes não nativos de catorze nacionalidades: 

franceses, alemães, holandeses, espanhóis, suecos, finlandeses, poloneses, tchecos, búlgaros, 

russos, italianos, hebreus, japoneses e chineses. Segundo Berber Sardinha, a importância do 

ICLE “reside na concretização da investigação de corpora de aprendizes como uma proposta 

viável” (2004, p. 268).  
 

Berber Sardinha ressalta que, além de permitir a descrição da interlíngua, “os corpora 

de aprendizes também podem auxiliar no desenvolvimento de materiais de ensino e de 

currículos” (2004, p. 271). Segundo esse autor, os materiais de ensino desenvolvidos a partir de 

uma variedade nativa, como os que têm por base a Abordagem Lexical
18

, ignoram as 

                                                           
18 The Lexical Approach – abordagem desenvolvida por Michael Lewis. Segundo o próprio autor, essa abordagem 

desenvolve muitos dos princípios fundamentais das Abordagens Comunicativas, sendo a sua principal diferença 
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necessidades reais dos alunos e assumem uma visão idealizada da aprendizagem dessa 

variedade.  

 
 Um corpus de aprendiz pode informar quais as áreas de maior 

dificuldade, ou de facilidade, para os alunos, e quais as tendências de 

progressão natural do (ou resistência ao) aprendizado. De posse desse perfil 

dos alunos, atestado no corpus de aprendizes, o profissional de ensino pode 

tomar decisões mais abalizadas acerca de como adaptar os materiais ou o 

currículo aos seus alunos (p. 272). 

 
 
 

1.3.1 Corpus de aprendiz – Definição 
 

Granger (2002), ao definir o que seja um corpus de aprendiz afirma que, apesar de poder ser 

definido como uma coleção de dados produzidos por aprendizes, esse tipo de definição deve ser 

evitado porque pode fazer com que o termo seja usado para tipos de dados que de fato não são 

corpora. Ela sugere (2002, p. 4) adotar uma definição baseada na definição de corpora de 

Sinclair:  
 

 Corpora de aprendiz computadorizados são coleções eletrônicas de 

dados textuais autênticos de Língua Estrangeira ou Segunda Língua reunidos 

de acordo com critérios de desenho explícitos para um determinado propósito 

para Aquisição de Língua Estrangeira/Ensino de Língua Estrangeira. São 

codificados de forma padrão e homogênea assim como são documentados suas 

origens e procedências.
19

 

 

A partir dessa definição podemos depreender os critérios a serem usados na compilação 

de um corpus de aprendiz. 

 

 

1.3.2 A compilação de um corpus de aprendiz 

 

Um dos critérios padrões na compilação de corpora é a autenticidade do material coletado. Isso 

significa que o material reunido deve provir de situações genuínas de comunicação entre as 

pessoas, e não de condições experimentais ou em quaisquer outras condições artificiais 

(SINCLAIR, 1996 apud GRANGER, 2002, p. 5). Em relação a corpora de aprendizes, esse 

termo autêntico tem vários graus, variando desde dados coletados de genuínas situações de 

comunicação até aos que resultam de legítimas situações de sala de aula. Visto que a produção 

escrita de textos é uma legítima atividade de sala de aula, os corpora de aprendizes de 

produção escrita podem ser considerados autênticos (2002, p. 5).  
 

Segundo Granger (1998), na compilação de um corpus de aprendiz também se devem 

considerar as características que dizem respeito à língua e as que dizem respeito ao aprendiz. 

Os critérios relativos à língua são bastante similares ao usados na compilação de um corpus 

nativo: se o meio é falado ou escrito; qual a variedade textual, por exemplo, se é um texto 

                                                                                                                                                                                        
possuir uma maior compreensão da natureza do léxico na língua em uso, e a sua potencial contribuição para o 

ensino de línguas (LEWIS, 2012. p. vi). 

19 Computer learner corpora are electronic collections of authentic FL/SL textual data assembled according to 

explicit design criteria for a particular SLA/FLT purpose. They are encoded in a standardized and homogeneous 

way and documented as to their origin and provenance. 
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argumentativo ou uma narrativa, ou se é uma conversa espontânea ou uma entrevista informal. 

A mesma autora ressalta que esse registro é importante porque a produção dos aprendizes varia 

de acordo com o tipo de atividade proposta. Outro fator relevante é o tópico, uma vez que este 

afeta a escolha lexical, enquanto o tecnicismo (technicality) afeta tanto a escolha lexical quanto 

a gramática. Um último elemento se refere às condições nas quais a atividade foi realizada, tais 

como, se havia ou não tempo limite, se a tarefa era parte de um exame, se os alunos tinham ou 

não acesso a materiais de referência.  
 

Os critérios relativos ao aprendiz são: idade, sexo, língua materna, nível de 

proficiência, contexto de aprendizagem, região, outra língua estrangeira, experiência prática.  O 

contexto de aprendizagem distingue os alunos que estão aprendendo inglês num país de língua 

inglesa (Inglês como Segunda Língua – ISL) ou não (Inglês como Língua Estrangeira – ILE). A 

experiência prática refere-se ao tempo que o aprendiz estuda inglês, ao material que usa, à 

quantidade de horas-aula por semana, e a se o aluno já esteve num país de língua inglesa 

(GRANGER, 1998, p.6). Abaixo se encontra uma tabela resumindo esses critérios. 
 

 

Língua  Aprendiz 

Meio Idade 

Variedade Textual Sexo 

Tópico Língua Materna 

Tecnicismo Região 

Condições da Atividade Outra Língua Estrangeira 

 Nível de Proficiência 

 Contexto de Aprendizagem 

 Experiência Prática 
Tabela 1: Critérios para a compilação de um corpus de aprendizagem 

 

 

 

2. O princípio da escolha aberta e o princípio idiomático  

 

Sinclair (1991), ao explicar de que forma o significado se manifesta no texto, desenvolve dois 

princípios de organização geral da língua em uso. Nesta seção serão apresentados os dois 

princípios expostos por Sinclair: o princípio da escolha aberta e o princípio idiomático. 
 

2.1 O princípio da escolha aberta 

  

O princípio da escolha aberta é um modo de ver a língua como o resultado de um grande 

número de escolhas complexas. A cada ponto em que uma unidade é completada – uma 

palavra, uma frase, uma oração – uma grande amplitude de escolhas se abre, e a única restrição 

é a gramaticalidade 
20

 (SINCLAIR, 1991, p. 109).   
 

Segundo Sinclair (1991), esse é provavelmente o modo habitual pelo qual livros 

didáticos e materiais de referência, tais como os livros de gramática, veem a língua em uso e 

também como a descrevem e a ensinam. É frequentemente chamado de modelo de abertura-e-

enchimento (slot-and-filler model). Esse modelo considera os textos como uma série de 

aberturas que têm de ser preenchidas por um léxico que satisfaça as restrições daquela abertura 

                                                           
20 At each point where a unit is completed (a word, a phrase or a clause), a large range of choice opens up and 

the only restraint is grammaticalness. 
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– e, em cada uma delas, ocorrer virtualmente qualquer palavra. Sinclair ressalta que 

similarmente todas as gramáticas são construídas segundo o princípio da escolha aberta (1991, 

p. 110). 

 
2.2 O princípio idiomático 
 

Para Sinclair (1991), as palavras não se sucedem aleatoriamente num texto, assim como o 

princípio da escolha aberta não é suficiente para explicar todas as ocorrências de palavras.  

Segundo esse autor, não produziríamos um texto normal simplesmente operando com o 

princípio da escolha aberta (1991, p. 110).  
 

Em certa medida, prossegue Sinclair (1991, p. 110), “[...] a natureza do mundo ao nosso 

redor é refletida na organização da língua e contribui para a sua não aleatoriedade. Coisas que 

ocorrem fisicamente juntas têm uma chance maior de serem mencionadas juntas assim como 

conceitos de uma mesma área filosófica [...]”
21

. Contudo, há muitas formas de se dizerem as 

coisas, já que muitas das escolhas existentes na língua não têm nada a ver com o mundo 

sensível. “Há grupos de escolhas linguísticas que são feitas em função do registro, que pode ser 

visto como condicionante em larga escala dessas mesmas escolhas. Uma vez que o registro 

tenha sido definido, e essas definições são normalmente escolhas sociais [...]”
22

  (1991, p. 110), 

a possibilidade de as escolhas serem baseadas no modelo abertura e enchimento (slot-and-

filler) é drasticamente reduzida, ou nem mesmo acontece. “O princípio idiomático é posto 

então em evidência para explicar as restrições que não são apreendidas pelo modelo da escolha 

aberta”
23

 (p. 110). Ademais (p. 110), 

 
 

[o] princípio idiomático consiste em o usuário da língua dispor de um vasto 

número de frases semiconstruídas que constituem escolhas únicas, ainda que 

possam ser analisadas em segmentos. De certa forma, isso pode refletir a 

recorrência de situações similares em assuntos humanos, ou pode ilustrar uma 

tendência natural para a economia de esforços, ou pode ainda ser motivada em 

parte pelas exigências da comunicação em tempo real. Seja como for, foi 

relegado a uma posição inferior pela maioria dos linguistas, porque não se 

encaixa no modelo da escolha aberta.
24

  

 

 

Na sua forma mais simples, explica Sinclair (1991), o princípio idiomático pode ser 

visto na escolha aparentemente simultânea de duas palavras, por exemplo, of course (claro). 

Essa frase, prossegue o autor, opera efetivamente como se fosse uma única palavra. O of em of 

course não é a preposição encontrada em livros de gramática. A preposição of é normalmente 

                                                           
21 […] the nature of the world around us is reflected in the organization of language and contributes to the 

unrandomness. Things which occur physically together have a stronger chance of being mentioned together; also 

concepts in the same philosophical area […]. 

22 There are sets of linguistic choices which come under the heading of register, and which can be see as large-

scale conditioning choices. Once a register choice is made, and these are normally social choices […]. 

23 […] the principle of idiom is that a language is put forward to account for the restraints that are not captured 

by the open-choice model. 

24 The principle of idiom is that a language user has available to him or her a large number of semi-

preconstructed phrases that constitute single choices, even though they might appear to be analyzable into 

segments. To some extent, this may reflect the recurrence of similar situations in human affairs; it may illustrate a 

natural tendency to economy of effort; or it may be motivated in part by the exigencies of real-time conversation. 

However it arises, it has been relegated to an inferior position in most current linguistics, because it does not fit 

the open-choice model. 
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encontrada depois do substantivo que é o núcleo de um grupo nominal, ou depois de um 

quantificador como em a pint of... (um quartilho de ...) . No modelo de escolha aberta, a 

preposição of pode ser seguida de qualquer grupo nominal. Similarmente, course em of course 

não é o substantivo explicado nos dicionários; seu significado não é propriedade da palavra, 

mas da frase. Se fosse um substantivo enumerável no singular, em inglês, para ser gramatical, 

ele deveria ser precedido por um determinante (determiner) – então, conclui Sinclair, 

claramente não o é (1991, p. 111). “O mesmo tratamento poderia ser dado a centenas de frases 

similares – qualquer ocasião na qual uma decisão acarreta o uso de mais de uma palavra no 

texto [...], por exemplo, [...] idiomas, provérbios, termos técnicos, verbos compostos [...]”
25

 (p. 

111).  
 

Entretanto, continua Sinclair, o princípio idiomático é bem mais difuso e de difícil 

compreensão do que inicialmente suposto. Já foi observado por diversos escritores, mas sua 

importância foi largamente negligenciada. Sinclair enumera (1991, p. 112) algumas 

características desse princípio. Todos os exemplos são da língua inglesa.  

 

a) Muitas frases têm extensão indeterminada. Ele dá como exemplo set eyes on (pôr os 

olhos em) que atrai pronomes pessoais retos, never (nunca), the moment (o 

momento), the first time (a primeira vez), além da palavra has, como verbo auxiliar 

de set. Sinclair questiona quantas dessas palavras fazem parte integral da expressão, 

e quantas têm a ver com atração entre as palavras. 

b) Muitas frases permitem variação lexical interna. Por exemplo, set x on fire ou set 

fire to x (ambos significam incendiar, exaltar). 

c) Muitas frases permitem uma variação sintático-lexical interna. Como exemplo, ele 

dá a frase it’s not in his nature to... (não é da sua natureza ...). O pronome it é parte 

da frase, e também o verbo is (é) – apesar de o verbo poder variar para was (era), e 

talvez possam ser incluídos verbos anômalos. Not pode ser substituído por outras 

palavras que também tenham conotação negativa, por exemplo, hardly 

(dificilmente), scarcely (certamente não) etc. A preposição in é fixa, mas his (sua) 

pode ser trocado por qualquer pronome possessivo. Nature não muda – é fixo. 

d) Muitas frases permitem alguma variação na ordem das palavras. Continuando com o 

exemplo anterior, pode-se dizer, to recriminate is not in his nature (não é da sua 

natureza recriminar) ou it is not in the nature of an academic to... (não é da natureza 

de um acadêmico...). 

e) Muitos usos de palavras e frases atraem fortemente outras palavras, por exemplo, 

hard work (trabalho duro), hard luck (má sorte), hard facts (fatos indiscutíveis), 

hard evidence (evidência indisputável). 

f) Muitos usos de palavras e frases indicam a tendência de ocorrerem com algumas 

escolhas gramaticais. Por exemplo, o verbo composto set about (começar) é 

intimamente associado com verbos no gerúndio. 

g) Muitos usos de palavras e frases apontam a tendência de ocorrerem em alguns 

ambientes semânticos. Por exemplo, o verbo happen (acontecer) é associado a 

coisas desagradáveis – acidentes e afins. 

                                                           
25 The same treatment could be given to hundreds of similar phrases – any occasion where one decision leads to 
more than one word in a text. Idioms, proverbs, technical terms, phrasal verbs […] 
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Segundo Sinclair (1991), a esmagadora natureza dessa evidência faz com que o 

princípio idiomático deixe de ser uma característica de menor importância, e que seja tão 

importante quanto a gramática na explicação de como o significado se manifesta no texto.  
 

Sinclair esclarece que os limites entre os trechos elaborados segundo esses dois 

princípios não serão normalmente bem definidos, assim como nem todos os trechos possuem 

evidências tão claras de não terem sido elaborados segundo regras gramaticais como of course. 

Também afirma (p. 114) que deveria ser reconhecido que “[...] os dois modelos de língua que 

estão em uso são incompatíveis um com o outro. Não há uma transformação gradativa de um 

para outro; a mudança de um modelo para outro é abrupta. Os modelos são diametralmente 

opostos”
26

. E acrescenta que 
 

para textos normais, podemos propor que o primeiro modo a ser aplicado é o 

princípio idiomático, uma vez que a maior parte do texto será interpretável por 

esse princípio. Sempre que houver uma boa razão, o processo interpretativo 

muda para o princípio da escolha aberta, e rapidamente de volta para o 

primeiro. Escolhas lexicais que são inesperadas em seu ambiente irão 

presumivelmente ocasionar uma mudança; escolhas que, se gramaticalmente 

interpretadas, seriam pouco usuais são uma afirmação do princípio idiomático 

em ação (p. 114).
27

    

 

Sinclair (1991) ressalta que alguns textos podem ser compostos em uma tradição que 

faça mais uso do princípio da escolha aberta, como por exemplo, declarações legais e poesia, 

mas esses são textos especializados que requerem uma prática adicional para a sua 

compreensão. 

 

A partir dessas evidências, Sinclair conclui que um modelo de língua (language) que 

separe gramática e léxico, e use a gramática para proporcionar uma série de pontos de escolha 

lexical, é um modelo secundário. Não pode ser abandonado, porque um texto tem muitos 

pontos nos quais o princípio da escolha aberta entra em ação.  
 

      [O princípio da escolha aberta] tem uma relevância abstrata, no sentido de 

que muito do que se observa em um texto apresenta o potencial de ser 

analisado como o resultado de escolhas abertas, mas é o outro princípio, o 

princípio idiomático, que domina. A análise de escolhas abertas pode ser 

imaginada como um processo analítico que a princípio acontece o tempo todo, 

mas cujos resultados são apenas intermitentemente requeridos
28

 (1991, p. 

114).  

 

                                                           
26 […] the two models of language that are in use are incompatible with each other. There is no shading of one 

into another; the switch from one model to the other will be sharp. The models are diametrically opposed. 

27 […] for normal texts, we can put forward the proposal that the first mode to be applied is the idiom principle, 

since most of the text will be interpretable by this principle. Whenever there is good reason, the interpretative 

process switches to the open-choice principle, and quickly back again. Lexical choices which are unexpected in 

their environment will presumably occasion a switch; choices which, if grammatically interpreted, would be 

unusual are an affirmation of the operation of the idiom principle. 

28 [...] has an abstract relevance, in the sense that much of the text shows a potential for being analysed as the 

result of open-choices, but the other principle, the idiom principle dominates. The open-choice analysis could be 

imagined as an analytical process which goes on in principle all the time, but whose results are only intermittently 

called for. 
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Em algumas ocasiões, prossegue Sinclair, “[...] as palavras parecem ser escolhidas em 

pares ou grupos, e não estão necessariamente adjacentes” 
29

(p.115).  
 

A partir do desenvolvimento desses dois princípios explicadores de como o significado 

emerge do texto, Sinclair considera o papel da colocação – conceito que ilustra o princípio 

idiomático. 

 

3. O conceito de colocação 

 

Segundo Biber, Conrad e Reppen (1998), muitos dos estudos iniciais em LC simplesmente 

contavam a ocorrência de itens linguísticos, por exemplo, comparando a frequência de 

determinadas palavras.  Contudo, um corpus pode proporcionar muitas informações a respeito 

da língua em uso, por exemplo, identificar e analisar complexos “padrões de associação”, que 

são “[...] as maneiras sistemáticas pelas quais as características linguísticas são empregadas em 

associação a outras características linguísticas e não linguísticas”
30

 (BIBER, CONRAD e 

REPPEN, 1998, p. 5). Um dos padrões de associação são as associações lexicais. Essa análise 

considera as palavras que tendem a ocorrer em combinação com a palavra que está sendo 

estudada (target word). 

 

Hunston e Francis (1999, p. 37) definem a padronização de uma palavra como  
 

[...] todas as palavras e estruturas que são regularmente associadas à palavra e 

que contribuem para o seu significado. Um padrão pode ser identificado se 

uma combinação de palavras ocorre com relativa frequência, se é dependente 

de alguma escolha determinada de palavras, e se há um significado claramente 

associado a ele.
31

    

 

 

Segundo Berber Sardinha (2004, p. 40), o estudo de padrões já foi feito por vários 

autores, e podem ser formalizados em três conceitos principais: colocação, coligação e prosódia 

semântica. A colocação é a associação entre itens lexicais, ou entre o léxico e o campo 

semântico, por exemplo, stark (rígido) associando-se a contrast (contraste), ou sheer (simples) 

a number (número); campo semântico é a associação entre, por exemplo, jam (geleia) com itens 

relacionados a campos de alimento, por exemplo, tarts (torta ou pasteizinhos de fruta ou geleia) 

ou  butty (palavra informal para sanduíche, usada no norte do Reino Unido
32

). Berber Sardinha 

chama a atenção para o fato de que, em relação ao campo semântico, não há consenso para a 

nomenclatura usada entre os autores. Stubbs usa preferência semântica (semantic preference) 

ao denominar esse tipo de padronização; Hoey, por sua vez, chama de prosódia semântica 

(2004, p. 40). 

 

Hoey (2000, p. 234) define coligação como a “[...] a companhia gramatical de uma 

palavra e a posição que essa companhia gramatical prefere; em outras palavras, as coligações 

                                                           
29 [...] words seem to be chosen in pairs or groups and these are not necessarily adjacent. 

30 [...] the systematic ways in which linguistic features are used in association with other linguistic and non-

linguistic features. 

31 The patterns of a word can be defined as all the words and structures which are regularly associated with the 

word and which contribute to its meaning. A pattern can be identified if a combination of words occurs relatively 

frequently, if it is dependent on a particular word choice, and if there is a clear meaning associated with it. 

32
 
Cf. The Cambridge Dictionary, disponível em http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/butty Acesso 

em: 23/1/2017.  

http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/butty
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de uma palavra descrevem o que de modo geral a palavra faz gramaticalmente”
33

. Hoey dá 

como exemplo algumas palavras para designar profissões, como accountant (contador), 

architect (arquiteto) e carpenter (carpinteiro): carpenter tem um alto grau de probabilidade de 

ocorrer com um artigo indefinido, diferentemente de architect. Architect também é 

frequentemente usado em metáforas, como em He was the main architect of the peace plan (ele 

foi o principal arquiteto do plano de paz). A palavra accountant tem uma maior probabilidade 

de ocorrer com um classificador, como em a wages accountant (contabilista de salários). 

 

Prosódia semântica é a “[...] associação entre itens lexicais e conotação (negativa, 

positiva ou neutra), ou instância avaliativa” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 40). Esse termo 

se deve ao fato de certas palavras predisporem o leitor, ou ouvinte, para o conteúdo semântico 

que está por vir. Segundo Berber Sardinha (p. 41), Stubbs dá como exemplo cause (causar), 

com uma prosódia semântica negativa, uma vez que é associado a palavras como problems 

(problemas), damage (dano), death (morte).  Berber Sardinha ressalta que aqui também não há 

consenso entre os autores. Ainda segundo esse autor (p. 41), Stubbs usa o termo discourse 

prosody (prosódia do discurso) para referir-se ao mesmo fenômeno; Hoey (p. 232) usa semantic 

prosody (prosódia semântica): “prosódia semântica [...] ocorre quando uma palavra se associa a 

um grupo particular de significados”
34

. Berber Sardinha (p. 41) ressalta que esse sentido é 

semelhante à preferência semântica (semantic preference) de Stubbs. 

 

Berber Sardinha (2004) salienta que no estudo de corpus o fenômeno da colocação é o 

mais tradicionalmente analisado. Foi cunhado em seu significado linguístico moderno por 

Firth, em 1957, juntamente com a frase “you shall judge a word by the company it keeps”
35

. 

Partington (1998) apresenta três definições de colocações: a textual, a psicológica ou 

associativa, e a estatística. Para caracterizar colocação textual, Partington cita Sinclair (1991, p. 

170): “Colocação é a ocorrência de duas ou mais palavras num texto em um curto espaço uma 

da outra”
36

. Uma palavra é colocada de outra se palavra se está em algum lugar próximo do 

nódulo em um texto (PARTINGTON, 1998, p. 15). 

Para a segunda definição, colocação psicológica ou associativa, Partington faz 

referência a Leech (1974, p. 20): “O sentido colocacional consiste nas combinações adquiridas 

por uma palavra por causa dos significados das palavras que tendem a ocorrer no seu 

ambiente.”
37

 Partington (1998, p. 16) esclarece que essa definição de colocação faz parte da 

competência comunicativa de um falante nativo, que sabe quais as colocações são esperadas e 

quais não o são em determinados textos. 

 

A terceira e última definição é colocação estatística. Esse outro aspecto do fenômeno foi 

salientado por Hoey (1991 apud PARTINGTON, 1998, p. 16): “Colocação tem sido o nome 

dado à relação que um item lexical tem com os itens que aparecem com probabilidade maior do 

que aleatória no seu contexto (textual)”
38

. Partington ressalta que é uma boa 

definição para aqueles que estudam LC, na qual grandes quantidades de texto podem ser 

analisados por computador.  

                                                           
33 [...] the gramatical company a word keeps and the position it prefers; in other words, a word’s colligations 

describe what it typically does grammatically. 

34 Semantic prosody [...] when a word associates with a particular set of meanings. 

35 Julgue a palavra por sua companhia. 

36 Collocation is the occurrence of two or more words within a short space of each other in a text. 

37 Collocative meaning consists of the associations a word acquires on account of the meanings of words which 

tend to occur in its environment. 

38 Collocation has long been the name given to the relationship a lexical item has with items that appear with 

greater than random probability in its (textual) context. 
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3.1 O histórico do conceito      

 
Segundo Barnbrook, Mason e Krishnamurty (2013), a palavra colocação foi incorporada ao 

inglês por volta do século XVI, e ao longo desse período o seu significado sofreu grande 

variação. Segundo esses autores, verbetes de dicionário e outros tipos de texto, tais como The 

Art of Rethoric Concisely and Compleatly Handled, de John Barton, publicada em 1634,  

evidenciam a existência e o uso da palavra no inglês, enquanto a significância prática de 

colocação como um conceito linguístico pode ser mais facilmente avaliada através do uso desse 

conceito nos dicionários, demonstrando “[...] a extensão do reconhecimento e da importância 

(se há alguma) do conceito de colocação que lexicógrafos trabalhando em diferentes períodos 

atribuíram a esse conceito como fonte de informação relevante às palavras que eles 

documentaram”
39

 (BARNBROOK, MASON e KRISHMAMURTY, 2013, p. 4). 

 

Os mesmos autores (p. 4) prosseguem afirmando que também podemos ter outra “[...] 

demonstração prática do uso de colocações ao considerarmos o desenvolvimento de 

publicações de concordâncias, que são – listas de palavras encontradas em textos mostrando o 

ambiente nas quais elas são usadas”
40

. Concordâncias foram primeiramente produzidas como 

uma forma de índex para a Bíblia, e mais tarde também para outros textos vistos como 

suficientemente importantes. “Concordâncias revelam uma forma de reconhecimento prático à 

significação da colocação como um instrumento na desambiguação do significado e na 

interpretação rigorosa de textos através do contexto de palavras importantes”
41

 (p. 4).  

 

Barnbrook, Mason e Krishnamurthy (2013, p. 17) salientam que além de dicionários e 

concordâncias fazerem uso de colocação, desde o século XIX até os nossos dias, proliferaram 

guias estilísticos, dando recomendações em relação ao uso do inglês, uma vez que os “[...] 

usuários da língua sentiam necessidade de um guia detalhado de uma fraseologia básica na sua 

escrita”
42

. Muitas vezes, esses guias também serviam como um guia em questões mais gerais de 

etiqueta, por exemplo, The Lady’s Guide, de Emily Thornwell (1857). Os autores acrescentam 

(p. 4) que durante o século XX foram produzidos um grande número de dicionários escritos 

para falantes não nativos de inglês. “Os conteúdos desses dicionários revelam uma mudança de 

atitude dos lexicógrafos em relação à colocação, de um apoio na evidência que ela pode dar 

para o significado das palavras ao reconhecimento que ela é em si mesma um importante 

elemento no conhecimento da língua que os aprendizes necessitam ter”
43

 (p.4). 

 

                                                           
39 […] the extent to which lexicographers working in different periods have recognized the phenomenon of 

collocation and the importance (if any) that they have attached to it as a source of information relevant to the 

words they have documented. 

40 [...] practical demonstration of the use of collocations by considering the development of published 

concordances - lists of words found in texts showing the environment in which they were used. 

41Concordances  show a form of practical recognition of the significance of collocation as a tool in the 

disambiguation of meaning and in the close interpretation of texts through the contexts of significant words. 

42 […] users often felt the need for detailed guidance on the basic phraseology of their writing. 

43 The contents of these dictionaries reveal a shift in the attitude of the lexicographers to collocation, from a 

reliance on the evidence that it can provide of the meaning of words towards a recognition that it is in itself an 

important element of the language knowledge that learners need to acquire. 
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Essa mudança de atitude, afirmam os autores (p. 4), apontou “[...] o desenvolvimento de 

uma teoria linguística durante o século XX e serviu de guia à eventual identificação da 

colocação como um princípio subjacente à produção e à interpretação da língua”
44

. 

 

 

3.2 O desenvolvimento do conceito 

 

Ao debruçarem-se sobre o conceito de colocação, Barnbrook, Mason e Krishnamurthy (2013) 

salientam que ainda há uma variação considerável no uso desse conceito como termo 

linguístico, e estabelecem como usam essa palavra – geralmente de três formas distintas (p. 3):  
 

- para descrever o modo como as palavras se agrupam ao serem usadas nos 

textos; 

- para descrever as ferramentas de análise usadas para explorar esse 

agrupamento e para acessar a sua 

 importância e implicações; 

- e, mais polemicamente, para descrever um aspecto da produção de língua no 

qual agrupamentos  pré- 

fabricados são usados na construção das frases e escolha das palavras.
45 

 

Os autores ressaltam que J. R. Firth e J. M. Sinclair tiveram grande importância no 

desenvolvimento desse último uso. A contribuição do primeiro não se deveu a nenhuma grande 

inovação no tratamento da colocação enquanto fenômeno da língua, uma vez que isso já tinha 

sido reconhecido, pelo menos desde o século XVIII, como um importante elemento na 

descrição do comportamento das palavras (2013, p. 35). “A real significação da sua abordagem 

é que ela tornou possível considerar a colocação não apenas um efeito observável da língua em 

uso, mas um elemento importante na sua padronização”
46

 (p. 35) Essa mudança de perspectiva 

foi desenvolvida por vários linguistas na segunda metade do século XX, em especial por John 

Sinclair (p. 35). 

 

Segundo Barnbrook, Mason e Krishnamurthy (2013), Sinclair amplia o entendimento 

do que seja colocação.  Para esses autores, Sinclair nos fez ver a colocação não apenas como 

um fenômeno linguístico, “[...] em sua manifestação no princípio idiomático [...]”
47

 (p.51), mas 

como um componente essencial da própria língua, potencialmente mais significante do que a 

gramática.    

 

 

3.3 Dois tipos de colocação: ascendente e descendente 

 

Sinclair (1991, p. 115) chama a atenção para um aspecto da colocação: quando duas palavras 

de diferentes frequências se combinam, a colocação tem um valor diferente na descrição das 

                                                           
44 […] the development of linguistic theory during the twentieth century and led to the eventual identification of 

collocation as an underlying principle of language production and interpretation. 

45 –  to describe the way in which words group together in their normal use in texts; – to describe the analysis 

tool used to explore this grouping and to assess its significance and implications; – and, more controversially, to 

describe an aspect of language production in which pre-fabricated chunks of language are used to build up 

utterances. 

46 The real significance of his approach is that he makes it possible to consider collocation not just an observable 

effect of language use, but as an important element of the causes of language patterns. 

47 [...] in its manifestation in the idiom principle […]. 
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duas palavras. Se a palavra a é duas vezes mais frequente que a palavra b, então cada vez que 

elas ocorrem juntas é duas vezes mais importante para b do que para a. “Então quando todas as 

ocorrências de a com b são contadas e avaliadas, um valor é registrado no perfil de a, e outro, 

com o dobro do tamanho, no de b.”
48

  Ao analisar a colocação de a com b e a colocação de b 

com a, Sinclair considera-os como dois tipos diferentes. Ele usa o termo nódulo para a palavra 

que está sendo estudada, e o termo colocado para qualquer palavra que ocorra nas adjacências 

do nódulo (p. 115): “Cada palavra consecutiva em num texto é dessa maneira igualmente 

nódulo e colocado, mas nunca ao mesmo tempo. Quando a é o nódulo e b é o colocado, eu 

chamarei isso de colocação descendente – a colocação de a com a palavra menos frequente b. 

Quando b é o nódulo e a o colocado, chamarei de colocação ascendente”
49

. 

 

Segundo Sinclair (p. 116), parece haver uma diferença sistemática entre a colocação 

ascendente e a descendente: “A colocação ascendente (...) é a mais fraca em termos estatísticos, 

e as palavras tendem a ser elementos de estruturas gramaticais, ou superordenados. A 

colocação descendente por sua vez nos dá uma análise semântica da palavra”
50

. Para 

exemplificar esses padrões de colocação, Sinclair escolhe a palavra back, e explica que apenas 

as formas da palavra (word-forms) foram levadas em consideração, e que a sintaxe, a 

pontuação, a mudança de falante (speaker), ou qualquer outra coisa, não o foram. 

 

Sinclair ressalta que ainda é importante chamar a atenção para a força da padronização 

que emerge do estado natural dos dados não processados. O computador, ao nos possibilitar  

novos tipos de observação da língua, está ao mesmo tempo fazendo com que voltemos a alguns 

fatos bem básicos, frequentemente ignorados pelos linguistas. Por exemplo: “o agrupamento de 

quatro escolhas a, b, c, k do alfabeto, organizados na sequência b,a,c,k, sem nada entre eles, ou 

seja, back, é um importante evento linguístico por si só, bem antes de se atribuir a ele um 

significado, ou uma classe de palavra”
51

 (p.117). 

 

Para Sinclair, as evidências observadas ao se analisar os diferentes usos e tipos de 

colocação de back indicam a subjacente rigidez da fraseologia, apesar da rica variação 

superficial – quase nenhum colocado ocorre mais de uma vez em mais de um padrão, além de 

ser discriminatório em termos de significado. Sinclair (p. 121) dá como exemplo flat on her 

back (estirada de costas) e back to her flat (de volta ao seu apartamento) que têm quase o 

mesmo número de ocorrências. No primeiro exemplo, o significado de back é “estirada”, no 

segundo, é “apartamento”. 

 

Neste trabalho, as colocações não são avaliadas se são ascendentes ou descendentes 

segundo o critério exposto acima, uma vez que o script não leva esse aspecto em consideração.  

Relevante para esta dissertação é a conclusão de Sinclair que, a despeito de sua rica variação 

superficial, há uma rigidez subjacente à língua, observada na sua fraseologia. O fenômeno da 

colocação, ao ilustrar o princípio idiomático, revela-se como um componente essencial na 

                                                           
48 So when all the occurrences of a with b are counted up and evaluated, one figure is recorded in the profile of a, 

and another figure double the size, is recorded in the profile of b. 

49 Each successive word in a text is thus both node and collocate, though never at the same time. When a is node 

and b is collocate, I shall call this downward collocation – collocation of a with a less frequent word (b). When b 

is the node and a is collocate, I shall call this upward collocation. 

50 Upward collocation […] is the weaker pattern in statistical terms, and the words tend to be elements of 

grammatical frames, or superordinates. Downward collocationsby contrast gives us a semantic analysis of a 

word. 

 51 The set of four choices, b, a, c, k, with noting in between them, that is, back, is an important linguistic event on 

its own, long before it is ascribed a word-class or a meaning. 
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produção da língua (SINCLAIR, 1991; BARNBROOK, MASON, KRISHNAMURTHY, 

2013). 

 

Como se avaliar a força de atração entre as palavras? Quais medidas podem ser usadas? 

Há um valor de corte para essas medidas para estabelecer se uma dada combinação de palavras 

caracteriza de fato uma colocação, e, portanto, pode ser considerada evidência do princípio 

idiomático no texto analisado? Qual?  

 

 

3.4 As medidas estatísticas de colocação 

 

Stubbs (1995, p. 1) define colocação como “a relação habitual de coocorrência entre as palavras 

(lemas ou formas de palavra)”
52

 e salienta que “a força de atração entre elas pode ser medida 

quantitativamente”
53

. Esse autor ressalta que, embora nativos da língua possam com frequência 

dar exemplos de colocados de uma palavra, eles certamente não conseguem documentar 

colocações em profundidade, assim como também não conseguem dar estimativas precisas da 

sua frequência ou da distribuição de diferentes colocações. 

 

Berber Sardinha especifica um pouco mais a definição de colocação, agora não apenas 

uma associação entre itens lexicais, mas como associação não-aleatória entre eles. “Uma 

associação não aleatória é aquela mais comum do que o esperado. Para saber se uma associação 

entre palavras não é aleatória, precisamos de apoio estatístico, na forma de medidas de 

associação.” (2004, p. 200). 

 

 

3.4.1 A razão Observado/Esperado 

 

Berber Sardinha (2004, p. 201) destaca que há várias medidas estatísticas para verificar o grau 

de atração entre as palavras, e que a mais comum é a razão Observado/Esperado (doravante 

O/E): “[...] essa medida leva em conta quantas vezes de fato duas palavras ocorreram juntas 

dentro do horizonte delimitado (o valor esperado) e quantas vezes seria esperado que elas 

ocorressem (o valor esperado), dado o tamanho do corpus e a frequência de cada palavra”. Para 

calcular o valor observado, usa-se a fórmula abaixo: 

 

O = f(n.c)/N, 

 

onde f(n,c) representa a frequência da ocorrência mútua do nódulo (n) e do colocado (c), e N o 

tamanho do corpus. Berber Sardinha exemplifica esse cálculo com como exemplo, que tem o 

valor observado de 0,00005778. Abaixo está como o cálculo foi realizado:  

 

f(n,c) = 260 
 

N = 4.500.000
54 

 

Ou seja: 260/4.500.000 = 0,00005778. Berber Sardinha ressalta que esse valor pode ser 

representado de outra maneira, por exemplo, dividindo 1 pelo resultado da fórmula. Assim 

                                                           
52 […] a relationship of habitual co occurrence between words (lemma or word forms). 

53 […] – the strength of association between words can be measured in quantitative terms […]. 

54 O corpus usado foi o Banco de Português com 4.500.000 palavras. 
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1/0,00005778, temos 17.307, o que significa que como ocorre junto a exemplo uma a cada 

17.307 palavras em média (p. 201). 

 

Para calcular o valor esperado, usa-se a fórmula abaixo: 

 

E = f(n)/N * f(c)/N, 

 

onde, f(n) é a frequência do nódulo (como) no corpus, que é de 16.000, e f(c) é a frequência do 

colocado (exemplo), que é de 1.943. O resultado desse cálculo é de 0,00000154, valor esse que 

pode ser representado de outra forma ao dividi-lo por 1. Obtém-se então 651.376, indicando a 

probabilidade de como e exemplo ocorrerem juntos a cada 651.376 palavras. Tanto o valor 

observado quanto o valor esperado foram calculados para um horizonte de uma palavra ao lado 

do nódulo (0:1, 1:0 ou 1:1). Seria necessário recalcular esse valor para janelas maiores (2004, 

p. 202). 

 

Além da razão O/E, há outras medidas usadas para avaliar a força de atração entre as 

palavras.   

 

 

3.4.2 Informação Mútua 

 

Barnbrook, Mason e Krishnamurthy (2012) e Stubbs (1995) salientam que o termo  informação 

mútua vem da teoria da informação. Segundo Biber, Conrad e Reppen (1998), essa medida 

compara a probabilidade de duas palavras ocorrerem juntas com a probabilidade de se observar 

cada palavra separadamente, baseando-se na frequência das palavras. A extensão da janela é 

pré-determinada pelos objetivos da análise, podendo ser palavras adjacentes, janelas de três 

palavras etc. Stubbs (1995) também observa que a fórmula para Informação Mútua (doravante 

IM) é uma simples variação do cálculo O/E. 

 

Thomas (2016, p. 116) explica que as listas de IM indicam que os colocados mais 

significativos não são palavras necessariamente comuns no corpus, mas são significantes no 

contexto do nódulo: “[...] os itens no topo da lista de IM com frequência são raros, mas o fato 

de serem específicos ao nódulo, fazem com que sejam bons candidatos a serem fortes 

colocações”
55

. Biber, Conrad e Reppen (1998) esclarecem que um escore em torno de zero 

indica que não há relação entre as palavras. Um escore muito maior que zero mostra que as 

palavras tendem a ocorrer juntas numa razão bem maior do que ao simples acaso, e que quanto 

maior o escore, maior a atração entre as palavras. Um escore bem menor que zero indica que 

quando uma das palavras ocorre, a outra tende a não ocorrer. 

 

A fórmula para o cálculo da IM é: 

 

I = log2 O/E 

 

Church & Hanks (1990) e Clear (1993) (apud STUBBS, 1995, p. 7) mostram que 

valores de IM mais altos que 3 são provavelmente linguisticamente interessantes, numa janela 

de 2:2 ou 3:3. Stubbs (1995, p. 7) ressalta que não há uma forte justificativa teórica para a 

escolha desse valor, mas na análise empírica dos dados do corpus percebeu-se que geram 

                                                           
55 The items at the top of the MI lists are often rare, and being specific to the node makes them good candidates 

for strong collocations. 
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grupos de palavras relacionadas semanticamente. O mesmo autor também chama a atenção 

para a indefinição da frase “linguisticamente interessante”, mas que, por outro lado, representa 

uma alegação empírica (an empirical claim). 

  

Segundo Stubbs, IM deve ser interpretada com atenção. Essa medida não leva em 

consideração a direcionalidade da colocação – tem o mesmo valor independentemente de qual 

palavra seja o nódulo ou o colocado, uma vez que f(n,c) tem o mesmo valor que f(c,n). Clear 

(apud STUBBS, 1995, p. 7) dá o exemplo de f (kith
56

, kin
57

), que tem o mesmo valor de f(kin, 

kith), embora kith prediga kin com 100% de certeza, enquanto kin possa ocorrer por conta 

própria.  

 

 

3.4.3 Escore T  

 

Diferentemente do IM, o Escore T (T-score, ou T) leva em consideração a posição dos itens 

como nódulo e colocado (BERBER SARDINHA, 2004, p. 204). Biber, Conrad e Reppen 

(1998, p. 267) salientam que essa medida facilita as investigações de como pares de palavras 

são usados diferentemente: “[...] escores T dão uma medida estatística (em desvios-padrão) das 

palavras que são mais prováveis de aparecer como colocados de uma palavra em vez de outra 

palavra. As diferenças nos colocados podem mostrar diferenças no uso das palavras [...]”
58

. 

Thomas (2013) chama a atenção para o fato de que as palavras que aparecem no topo de uma 

lista de Escore T são em sua maioria classes de palavras, tais como preposições, artigos, verbos 

auxiliares, pronomes e conjunções coordenativas.  

  

Segundo Stubbs (1995), a fórmula para o cálculo do Escore T é uma variante de f(n,c). 

Isso significa que essa medida leva principalmente em consideração a frequência absoluta da 

ocorrência conjunta do nódulo e do colocado. Berber Sardinha (2004) destaca que essa fórmula 

usa os mesmos valores de Observado e Esperado: 

 

T = (O – E)/ (raiz quadrada de f(n,c)/N) 

 

Para exemplificar esse cálculo, Berber Sardinha usa como e exemplo em um horizonte 

de 0:1: 

 

O = 0,00005778 

 

E = 0, 00000154 

 

f(n,c) = 260 

 

N = 4.500.000, 

 

que, quando colocados na fórmula, temos: 

 

                                                           
56 Amigos. 

57 Parentela. 

58 T-scores give a statistical measure (in standard deviations ) of words that are more likely to appear as 

collocates o fone word rather than of another word. The differences in the collocates can show the differences in 

the use of the words […]. 
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T = (0,00005778 – 0,00000154)/ ((raiz de 260)/ 4.500.000) = 15,69607196 

 

Valores de T maiores que 2 normalmente indicam associações não aleatórias de 

palavras. O valor acima indica um alto grau de associação entre o nódulo (como) e o colocado 

(exemplo) (BERBER SARDINHA, 2004, p. 205). 

 

Stubbs afirma que esses dados estatísticos produzidos mecanicamente podem ser 

calculados para qualquer corpus, mas a sua interpretação envolve julgamentos subjetivos. 

Ocorrências únicas não têm relevância estatística, e a literatura sugere que valores menores que 

3 para a IM e menores que 2 para Escore T sejam descartados. O mesmo autor frisa que, 

contudo, o valor de corte é uma questão de julgamento, assim como esses valores poderiam ser 

maiores (1995, p. 10): 
 

 
O importante é que tenhamos um procedimento replicável para filtrar casos 

que possam ocorrer inteiramente por acaso. Os casos que sobreviverem aos 

filtros proporcionam grupos de palavras baseados em sólida evidência 

quantitativa para ulterior interpretação humana. Esses são os casos no quais 

podemos ter segurança que haja uma forte associação entre o nódulo e o 

colocado.
59

 

 
  

3.4.4 LogDice 

 

Rychlý (2008) explica em seu artigo que o logDice é uma modificação de outra medida de 

associação, o Dice. Segundo esse autor, essa última dá resultados muito bons, mas 

normalmente com números muito pequenos. Para resolver esse problema, definiu-se o logDice, 

cuja fórmula está abaixo:  
 

logDice = 14 + log2D = 14 + log2 (2f(x,y)/f(x) + f(y)) 

 

onde f(x) é frequência da palavra x; f(y) a frequência da palavra y, e f(x,y) a frequência de 

coocorrência das palavras x e y. Rychlý (2008, p. 9)  destaca as seguintes características para o 

logDice: 

 

 
– O valor máximo teoricamente é de 14, quando todas as ocorrências de x 

coocorrem com y, e todas as ocorrências de y coocorrem com x. 

– O valor 0 significa que há menos de uma ocorrência de xy por 16.000 

ocorrências de x, ou 16.000 de y. Podemos dizer que um valor negativo 

significa que não há significância estatística para a colocação xy. [...] 

– O escore não depende do tamanho total do corpus. Ele combina a frequência 

relativa de xy em relação a x e y.
60

  

                                                           
59 The important thing is that we have a replicable procedure for filtering out cases which we might be entirely 

due to chance. The cases which survive the filters provide a set of words, based on solid quantitative evidence, for 

further human interpretation. These are the cases where we can be confident that there is a strong association 

between node and collocate. 

60 – Theoretical maximum is 14, in case when all occurrences of X co-occur with Y and all occurrences of Y co-

occur with X. Usually the value is less then 10. – Value 0 means there is less than 1 co-occurrence of XY per 

16,000 X or 16,000 Y. We can say that negative values means there is no statistical significance of  XY collocation. 
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Segundo Thomas (2016), diferentemente das outras medidas, o logDice leva em 

consideração a relação gramatical entre pares de palavras. Outra característica importante é que 

o tamanho do corpus não é relevante, o que permite a comparação entre corpora de diferentes 

tamanhos, incluindo subcorpora. 

 

Nesta sessão foram apresentadas quatro medidas de associação de palavras. A primeira  

– a razão O/E – é uma das mais comuns, segundo Berber Sardinha (2004, 205), e, segundo 

Stubbs (1995), a partir de variações dela, foram desenvolvidas a IM e o Escore T. As outras três 

–  IM, Escore T, e logDice – são as medidas usadas pelo rastreador de colocação, a ferramenta 

computacional usada na análise do corpus de estudo.  Essas medidas estatísticas de associação 

de palavras usam as frequências observadas em um corpus, no âmbito desta dissertação, o  

enTenTen12, para estimar o nível de coocorrência entre um nódulo e um colocado. Elas 

fornecem dados quantitativos para que se possa dizer com mais firmeza se as combinações de 

palavras observadas podem ou não ser chamadas de colocação. 
 

                                                                                                                                                                                        
60 […] – The score does not depend on the total size of a corpus. The score combine relative frequencies f  XY in 

relation to X and Y. 
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGIA 
 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia da pesquisa. Ela está dividida em três etapas. A 

primeira trata da elaboração do corpus de estudo, um corpus de aprendiz, e dos corpora de 

referência. A segunda versa sobre o rastreamento de colocações efetuado pela ferramenta 

computacional usada neste trabalho. Por último são relatados os procedimentos realizados para 

a obtenção dos resultados. 
 

 

2.1 A elaboração do corpus de estudo e os corpora de referência 

 

Esta seção trata da elaboração do corpus de estudo e dos corpora de referência usados nesta 

dissertação.  

 

2.1.1 O corpus de estudo – um corpus de aprendiz 
 

A elaboração do corpus de estudo, um corpus de aprendiz, foi feita segundo os critérios 

indicados por Granger (1998; 2002): (a) autenticidade – no caso de aprendizes, textos 

produzidos em uma genuína atividade de aula; (b) controle das variáveis em relação aos 

aprendizes, por exemplo, nível de proficiência, e às tarefas, por exemplo, quanto tempo 

dispunham para a sua execução e se foi usado algum material de referência, e (c) adequação 

aos objetivos da pesquisa. 

 

 O corpus de estudo é composto por 39 textos, cada um de 120 a 180 palavras, escritos 

por aprendizes brasileiros da língua inglesa, com um total de 6.650 palavras (tokens). Todos 

são a respeito do mesmo tema – uma redação argumentativa a respeito do conto Through the 

Tunnel, da escritora Doris Lessing, na versão original, não simplificada, lido em sala de aula. 

As redações foram escritas nos computadores da escola em formato de documento do Word em 

uma aula de 75 minutos. Os alunos podiam usar o corretor ortográfico e acessar a Internet, por 

exemplo, para pesquisar a respeito da autora do conto, consultar dicionários ou sítios de 

tradução. Ao terminarem o trabalho, enviaram o texto para a professora pelo portal da escola, 

que adota a plataforma Moodle
61

. Essa atividade de produção escrita não era uma prova, mas 

fazia parte da programação e da nota do bimestre. Era uma atividade avaliada. As redações 

foram baixadas do portal e arquivadas em .txt, uma vez que esse formato é exigido pela 

ferramenta collocation tracking
62

, usada nesta pesquisa. As redações foram incluídas no corpus 

da maneira como foram escritas nessa ocasião pelos alunos, sem nenhuma intervenção do 

professor. 

 

Os autores dos textos aprendizes eram alunos de uma escola particular da zona oeste da 

cidade de São Paulo e tinham entre 14 e 17 anos. Estavam divididos em três turmas, duas do 

primeiro e uma do segundo ano, por níveis de proficiência de acordo com a pontuação em um 

                                                           
61 MOODLE é o acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Ambiente de 

Aprendizagem Dinâmico e Modular Orientado a Objetos). Foi criado por Martin Dougiamas. Cf. 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=332821 

62 Rastreadora de colocação.  
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teste classificatório que fazem antes de iniciar o Ensino Médio. Os níveis, assim como o 

material didático usado, têm como referência a Common European Framework of Reference 

for Languages
63

 (doravante CEFRL). O nível dos estudantes desta pesquisa era B2. Segundo a 

CEFRL (p. 24), um aprendiz B2  
 

consegue entender as ideias principais de textos complexos de temas tanto 

concretos quanto abstratos, incluindo discussões técnicas na sua especialidade, 

interagir com um grau de fluência e espontaneidade que faz com que a 

interação habitual com falantes nativos seja possível sem esforço para ambas 

às partes, e produzir textos claros e detalhados a respeito de temas variados, 

além de ser capaz de explicar o seu ponto de vista a respeito de um tema da 

atualidade apresentando as vantagens e desvantagens de várias opções
64

. 

 

Embora pouco extenso, o corpus de estudo é 100% representativo das redações 

argumentativas das três turmas que são objeto de estudo. Ademais, como foi feita uma análise 

intensiva com a ferramenta rastreadora de colocações, que extrai todas as combinações de 

palavras usadas pelos alunos a fim de detectar a presença do princípio idiomático e o da escolha 

aberta, similarmente àquela feita por Berber Sardinha (2014a), o número de textos não pode ser 

muito alto, pois tanto o processamento computacional  quanto a interpretação do resultado do 

processamento é laborioso, conforme descrito na seção 3 deste capítulo. 

 

2.1.2 Os corpora de referência  

 

Um corpus de referência é usado em LC, quando há necessidade, para fins de contraste com o 

corpus de estudo, sem que haja a exigência de perfazer uma análise dessa referência (BERBER 

SARDINHA, 2004). Normalmente, esse corpus é de grandes proporções (2009, p. 208). Nesta 

pesquisa foram usados três corpora de referência, o Corpus of Contemporary American 

English (doravante COCA), o Sketch Engine for Language Learners (doravante SkELL) e o 

enTenTen12. O COCA é um corpus de inglês americano composto de mais de 520 milhões de 

palavras, igualmente divididas em blocos de tamanho quase idêntico na forma de textos de 

ficção, revistas, jornais, periódicos acadêmicos, e transcrição de conversas improvisadas em 

programas de rádio e TV. Sua última atualização foi em dezembro de 2015.
65

 Foi escolhido por 

estar disponível gratuitamente na internet e permitir pesquisar se as escolhas lexicais dos alunos 

são mais frequentes em linguagem oral ou escrita. 

  

O SkELL é a interface de busca no corpus com mais de um bilhão e meio de palavras 

coletadas especialmente para o ensino da língua inglesa pelo portal do Sketch Engine. É 

composto de artigos em inglês da Wikipedia, de textos do Projeto Gutenberg, de um 

subconjunto do enTenTen14 com documentos de domínios da rede catalogados na dmoz.org
66

, 

do British National Corpus, entre outros. Também está disponível gratuitamente na internet
67

. 

                                                           
63 Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. 

64 Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical 

discussions in his/her field of specialization. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes 

regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed 

text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and 

disadvantages of various options. 

65 Cf. http://corpus.byu.edu/coca/. 

66 DMOZ é o mais amplo e abrangente diretório da Web editado por humanos.  

67 Pode-se acessar o SkELL pelo endereço:  https://www.sketchengine.co.uk/skell/. 
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Além disso, a concordância que ele mostra é mais compreensível do que a do COCA, pois 

mostra cada padrão em frases. 

 

O enTenTen12, com mais de 11 bilhões de palavras, está disponível no sítio Sketch 

Engine, mas seu acesso não é gratuito. Foi escolhido por ser o maior corpus da língua inglesa 

no momento da pesquisa para ser usado no rastreamento de colocações que será descrito a 

seguir.  

 
2.2 O rastreamento de colocações 

 

O rastreamento de colocações (collocation tracking) é um procedimento criado por Berber 

Sardinha (2014a) que visa detectar a presença de colocações em cada frase dos textos de um 

corpus. Esse método consiste em comparar todos os pares de palavras (chamados de 

“candidatos à colocação”) de cada frase com um corpus de referência extenso da língua para 

determinar em que medida os candidatos à colocação correspondem a colocações atestadas no 

corpus de referência. 

 

Para fazer esse rastreamento cada sentença do texto é subdividida em sequências de até 

onze palavras consecutivas, na mesma ordem em que aparecem no texto – as chamadas 

“janelas”
68

. Dentro de cada janela, uma palavra é selecionada para ser o nódulo, a saber, aquela 

que se encontra na posição central da janela, a partir do qual são definidos os candidatos à 

colocação. Para cada par formado pelo nódulo mais uma palavra da janela, é feita uma busca no 

corpus de referência. Caso esse candidato exista no corpus de referência, ele passa a ser 

considerado uma colocação propriamente dita, o que na presente pesquisa foi tido como indício 

da aplicação do princípio idiomático; em caso contrário, ou seja, quando o candidato a 

colocação não é verificado no corpus de referência, essa instância é considerada como indício 

do princípio da escolha aberta, pois se trata de uma combinação de palavras que é pouco 

comum, rara ou atípica da língua em questão, como por exemplo, precise + fashion ou pass + 

career. 

 

Berber Sardinha (2014b, p. 184) explica que a comparação é feita com colocações 

atestadas no corpus de referência. Isso significa que somente as sequências de palavras que 

tenham um valor igual ou maior que o limite estatístico de coocorrência são válidas
69

. Dito de 

outra forma, não basta a combinação de palavras usada no texto ser encontrada no corpus de 

referência. Sua frequência nesse corpus tem de ser suficientemente notável para que ela se 

qualifique como colocação. Nesta pesquisa, o corpus de referência adotado para esta etapa da 

pesquisa é o enTenTen12, e as estatísticas de associação usadas – IM, Escore T, e logDice -  

são calculadas pelo Sketch Engine. 

 

Com o intuito de ilustrar o rastreamento de colocações, segue um exemplo a partir de 

uma frase do texto 1 contido no quadro abaixo. 

 
I can’t think of anyone in the world who never overcome [sic overcomes] a limit or wish [sic wishes] to do it. 

Quadro 2.1: Trecho do texto 1 para ilustrar o procedimento empregado 

                                                           
68 Optou-se por usar na ferramenta o mesmo alcance padrão das janelas do Sketch Engine – 5:5, que aparece 

quando se clica em Search, e depois em Context.  

69 The comparison was made with the attested collocations in the reference corpus, not with any word 

combinations, meaning that only those word sequences that met the statistical threshold of co-occorrence […] 

were valid as reference corpus units. 
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Conforme descrito acima, a frase do quadro 2.1 é subdividida em janelas. A primeira 

janela começa com a primeira palavra da frase e tem um total de duas palavras. A contração do 

verbo can com o advérbio not do texto original é separada e conta como duas palavras (items 

ou itens
70

). Gradativamente o número de itens vai aumentando, um item à direita de cada vez, 

até atingir um total de onze itens, como demonstrado na tabela 2.1. 
 

 
janela 1: I can 

janela 2: I can_n’t 

janela 3: I can_n’t think  

janela 4: I can_n’t think of 

janela 5: I can_n’t think of anyone 

janela 6: I can_n’t think of anyone in 

janela 7: I can_n’t think of anyone in the 

janela 8: I can_n’t think of anyone in the world 

janela 9: : I can_n’t think of anyone in the world who 

janela 10: I can_n’t think of anyone in the world who never 
 

Tabela 2.1: Exemplo da metodologia empregada – a divisão em janelas 

 

  

 Numa janela com três itens, o nódulo é o segundo item; numa janela com quatro ou 

cinco, o nódulo é o terceiro; com seis ou sete itens, o nódulo é o quarto; com oito ou nove, o 

nódulo é o quinto; com dez ou onze, o nódulo é o sexto. Os nódulos das janelas exemplificadas 

na tabela 2.1 são os itens em negrito na tabela 2.2. 

 
 

janela 2: I can_n’t 

janela 3: I can_n’t think  

janela 4: I can_n’t think of 

janela 5: I can_n’t think of anyone 

janela 6: I can_n’t think of anyone in 

janela 7: I can_n’t think of anyone in the 

janela 8: I can_n’t think of anyone in the world 

janela 9: I can_n’t think of anyone in the world who 

janela 10: I can_n’t think of anyone in the world who never 
 

Tabela 2.2: Exemplo da metodologia empregada – em negrito os nódulos das janelas  

 

Nas janelas sete e oito, o nódulo é a preposição of, nas janelas nove e dez, o nódulo é o 

pronome indefinido anyone. Essas classes de palavra não são consideradas classes válidas
71

 

para um nódulo, pois o interesse maior na análise de colocações empreendida pela ferramenta 

está entre as chamadas palavras lexicais ou cheias. Essas janelas são então desconsideradas e 

puladas no rastreamento. Esse procedimento é o mesmo para todas as janelas cujos nódulos não 

são palavras de classes gramaticais válidas para a ferramenta: nessas janelas não é feita a busca 

                                                           
70 Items ou itens é a contagem de palavras corridas (running words): “cada palavra conta como uma ocorrência, 

mesmo que seja repetida. Por exemplo, a frase o gato e o cão são animais possui sete palavras: o (1), gato (2), e 

(3), o (4), cão (5), são (6), animais (7)” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 165). 

71 Palavras válidas para o rastreamento de colocações são substantivos, verbos, advérbios e adjetivos. 
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de colocações. Ou seja, elas não são consideradas janelas válidas. Na janela 6, por exemplo, 

cujo nódulo é think, há duas janelas válidas e quatro não válidas
72

:  

 

THINK + I (pronome pessoal) – janela não válida 

THINK + CAN (verbo) – janela válida 

THINK + NOT (advérbio) – janela válida 

THINK + OF (preposição) – janela não válida 

THINK + ANYONE (pronome indefinido) – janela não válida 

THINK + IN (preposição) – janela não válida 
 

Quando a janela totaliza onze itens, ela desloca-se para a direita, de forma que o total de 

itens na janela continua sendo onze, compreendendo o nódulo mais as cinco palavras de cada 

lado, como ilustrado na tabela 2.3. 

 
 

janela 11: can_n’t think of anyone in the world who never overcome 

janela 12: n’t think of anyone in the world who never overcome a 

janela 13: think of anyone in the world who never overcome a limit 

janela 14: of anyone in the world who never overcome a limit or 

janela 15: anyone in the world who never overcome a limit or wish 

janela 16: in the world who never overcome a limit or wish to 

janela 17: the world who never overcome a limit or wish to do 
Tabela 2.3: Exemplo da metodologia empregada – janelas completas com 11 itens – o nódulo em negrito 

 

 

Este processo continua até o fim da frase. Quando a janela chega ao término do período, 

ela para de se mover para a direita, e começa a diminuir do lado esquerdo, conforme exposto na 

tabela 2.4. 

 
 

janela 18: world who never overcome a limit or wish to do it 

janela 19: who never overcome a limit or wish to do it  . 

janela 20: never overcome a limit or wish to do it . 

janela 21: overcome a limit or wish to do it . 

janela 22: a limit or wish to do it . 

janela 23: limit or wish to do it  . 

janela 24: or wish to do it . 

janela 25: wish to do it . 

janela 26: to do it . 

janela 27: do it . 
Tabela 2.4: Exemplo da metodologia empregada – o fim do rastreamento da frase 

 

Uma vez identificadas as janelas válidas e os seus respectivos nódulos, inicia-se o 

próximo passo que é o rastreamento de colocações no corpus de estudo, ou seja, verifica-se 

quais são os candidatos a colocação de cada janela, como exemplificado abaixo.
73

 

 

                                                           
72 As palavras em letra maiúscula são lemas. O script busca lemas e não específicas formas de palavras. “Lema 

ou lexema são palavras que resumem as sua diversas variantes. Por exemplo, o lema querer inclui as várias 

conjugações desse verbo: quero, queres, queria etc.” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 166). 

73 O pronome I não é considerado palavra válida para o script. Por isso as combinações com esse pronome não 

foram levadas em conta. 
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janela 2: CAN (nódulo) + NOT (candidato a colocado) 

 

janela 3: NOT (nódulo) + CAN (candidato a colocado) 

janela 3: NOT (nódulo) + THINK (candidato a colocado) 

 

janela 4: NOT (nódulo) + CAN (candidato a colocado) 

janela 4: NOT (nódulo) + THINK (candidato a colocado) 

 

janela 5: THINK (nódulo) + CAN (candidato a colocado) 

janela 5: THINK (nódulo) + NOT (candidato a colocado) 

 

Por último, uma concordância de 10 mil linhas (BERBER SARDINHA, 2014a) de cada 

nódulo (CAN, NOT, THINK, etc.) é retirada do enTenTen12, e os primeiros 100 colocados 

estatísticos desse nódulo são computados. A seguir, cada candidato a colocação – o lema do 

nódulo e o lema do candidato a colocado – é procurado na lista de colocados do corpus de 

referência. Caso seja identificado nessa lista, esse candidato à colocação pode passar a ter o 

estatuto de colocação e é designado como indício de presença do princípio idiomático. Caso 

não seja identificado na lista, o candidato a colocado passa a ser considerado indício da 

presença do princípio de escolha aberta. 

 

A ferramenta disponibiliza listagens de todas as colocações e dos candidatos a 

colocação, que foram verificadas para permitir assim a resposta às perguntas de pesquisa 1 e 2. 

Os procedimentos realizados para a obtenção dos resultados são descritos na próxima seção. 

 

2.3 Os procedimentos para a obtenção dos resultados 

 

Primeiramente foi feita uma análise quantitativa dos dados gerados pela ferramenta. Em função 

do resultado dessa análise, selecionaram-se os textos para a análise qualitativa.   

 

2.3.1 A análise quantitativa 

 

Três aspectos foram levados em consideração para a análise quantitativa: as medidas 

estatísticas usadas no rastreador de colocações, a média da porcentagem compartilhada das 

colocações, e a porcentagem de janelas válidas com pelo menos uma colocação.  

 

2.3.1.1 As medidas estatísticas de associação 
 

O rastreador de colocações usa três medidas de associação estatística: a Informação Mútua 

(IM), o Escore T, e o logDice, já discutidas na fundamentação teórica. Cada uma delas tem um 

valor mínimo abaixo do qual a associação de palavras não é considerada uma colocação.  O 

valor mínimo para o IM é três, para o Escore T é dois e para o logDice é um
74

 (STUBBS, 1995; 

HUNSTON, 2002; BERBER SARDINHA, 2004; RYCHLÝ, 2008).   
 

Stubbs (1995), em seu estudo a respeito de colocações e perfil semântico, emprega três 

medidas. Segundo esse autor, os grupos de palavras que sobrevivem aos filtros de mais de uma 

medida de associação estatística indicam combinações lexicais, baseados numa sólida 

evidência quantitativa, para ulterior investigação humana. Esses são os casos em que podemos 

                                                           
74 Rychlý (2008) usa zero, mas esse valor significa que não há associação. Nesta pesquisa optou-se usar 1 como 

valor mínimo para considerar que a associação tem significância estatística. 
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estar confiantes de que há uma forte associação entre o nódulo e o colocado.
75

 Igualmente, 

Biber (2012) questiona a vantagem de se usar apenas uma única medida de associação lexical. 

  

Optou-se, então, nesta pesquisa por rejeitar as colocações que não têm o valor mínimo 

em pelo menos duas das medidas de associação estatística, de modo que se evitasse a exclusão 

de colocações que não se encaixam no perfil detectado por uma medida de associação em 

particular. Por exemplo, no texto 1, na sentença 1, janela 8, o nódulo é NEVER, e o colocado 

WORLD. O logDice dessa associação é 0,979, ou seja, é inferior ao valor mínimo para essa 

medida, que é 1. O IM é 4,404, um valor superior ao mínimo que é 3, e o Escore T é 1,650, 

também inferior ao valor mínimo que é 2 para essa medida de associação. Esse colocado é 

rejeitado porque só apresentou o valor mínimo em uma das medidas. Nesse mesmo texto 1, 

sentença 1, janela 8, cujo nódulo é NEVER, há mais dois candidatos a colocados, LIMIT e 

WISH.  

 

NEVER + LIMIT = logDice 2,044; IM 3,299; Escore T 1,566 

 

NEVER + WISH = logDice – 1,621; IM 3,696; Escore T 3,453 

 

Tanto limit, com logDice maior que 1 e IM maior que 3, quanto wish, com IM maior 

que 3 e Escore T maior que 2, apresentam valores maiores que o mínimo em duas medidas. 

Essas duas combinações, baseadas em uma sólida evidência quantitativa, são então 

consideradas colocações no âmbito desta pesquisa, diferentemente de NEVER + WORLD, com 

o valor mínimo apenas na IM. Abaixo a janela 8 da sentença 1, texto 1:   

 

“[...] anyone in the world who never overcome [sic] a limit or wish […]” 

 

Essa filtragem com duas medidas tem consequências para os outros aspectos da análise 

quantitativa, que são explicados a seguir.   

 
2.3.1.2 Porcentagem compartilhada e janelas com pelo menos uma colocação 

 

Um dos dados quantitativos gerados pela ferramenta é porcentagem compartilhada (shared 

percentage) para cada janela válida. A porcentagem compartilhada registra o número de 

candidatos a colocado que formam uma colocação com o nódulo. Por exemplo, na janela 3, na 

sentença 1 do texto 1, o nódulo NOT tem dois candidatos a colocado. 

 

- NOT (nódulo) + CAN (candidato a colocado), 

 

- NOT (nódulo) + THINK (candidato a colocado). 

 

CAN tem -0,783 de logDice, 4,524 de IM, e 26,543 de Escore T, ultrapassando o valor 

mínimo na IM e no Escore T. THINK também tem o valor maior que o mínimo em duas das 

medidas, 1,923 no logDice, e 3,422 na IM. Isso significa que são colocações.  Abaixo a janela 

3, da sentença 1, com o nódulo em negrito: 

                                                           
75 The important thing is that we have a replicable procedure for filtering out cases which might be entirely due to 

chance. The cases which survive the filters provide a set of words, based on solid quantitative evidence, for further 

human interpretation. These are the cases where we can be confident that there is a strong association between 

node and collocate. (STUBBS, 1995, p. 40) 
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“[...] I can’t think of [...]” 

 

Nessa janela os dois candidatos à colocação são atestados no corpus de referência, ou 

seja, essa janela tem 100% de porcentagem compartilhada. 

 

Já na janela 91, também do texto 1, cujo nódulo é o substantivo POINT e em que há 

quatro candidatos a colocado, MOTHER, ALWAYS, BE, e INSECURE, nenhum deles formou 

uma colocação com o nódulo. A porcentagem compartilhada é 0%. Abaixo, a janela 91 com o 

nódulo em negrito: 

 

“[...] like his mother in the point of always be [sic] insecure by […]” 

 

Três cálculos importantes foram feitos com esses dados. O primeiro foi a média 

aritmética da porcentagem compartilhada de todas as janelas de cada texto. Com esses valores 

foi feita a média aritmética da porcentagem compartilhada dos textos, calculando assim qual a 

porcentagem compartilhada média do corpus de estudo, que é de 43%. Por último, calculou-se 

a porcentagem de janelas com pelo menos uma colocação dos textos selecionados para a 

análise qualitativa, como se pode observar na tabela 2.6. 

 
 

Texto Total de Janelas 

Escaneadas 

Janelas com Nódulos Válidos Porcentagem Média de Colocações 

nas Janelas 

000001 97 88 64% 

000002 106 94 45% 

000004 114 96 45% 

000005 108 91 46% 

000006 84 78 47% 

000007 36 41 34% 

000008 67 56 39% 

000009 71 64 37% 

000010 112 91 44% 

000011 66 58 41% 

000012 73 72 51% 

000013 95 87 36%   

000014 101 89 57% 

000015 55 49 45% 

000016 98 86 54% 

000017 154 137 58% 

000018 70 59 43% 

000019 53 46 43% 

000020 95 78 43% 

000022 101 89 39% 

000023 87 77 37% 

000024 75 72 41% 

000025 66 61 47% 

000026 73 69 39% 

000027 107 98 55% 

000028 99 88 45% 

000029 108 89 45% 

000030 84 71 45% 

000032 79 65 45% 

000033 93 76 44% 

000034 122 106 44% 

000035 105 95 37% 
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000036 101 84 43% 

000037 66 57 48% 

000038 72 71 43% 

000039 61 53 40% 

000040 173 153 46% 

000041 113 95 34% 

Tabela 2.5: Média aritmética da porcentagem compartilhada das janelas dos textos 

 

 

 
 

Texto  Porcentagem de janelas  

com pelo menos uma colocação  

000017 90% 

000014 95% 

000001 95% 

000007 93% 

000035 81% 

000041 78% 

Tabela 2.6: Porcentagem de janelas com pelo menos uma colocação 

 

 

 Alguns textos se destacaram por terem as maiores porcentagens compartilhadas em 

relação à porcentagem média observada no corpus de estudo, e, portanto, um número superior 

de colocações, indicando que possivelmente estão mais próximos do princípio idiomático. 

Outros, por terem as menores porcentagens compartilhadas, e, portanto, um número inferior de 

colocações em relação à porcentagem média observada no corpus de estudo, sinalizando que 

possivelmente estão mais próximos do princípio da escolha aberta. Dentre eles, seis foram 

selecionados para a análise qualitativa, que será descrita na próxima seção. 

 

 

2.3.2 A análise qualitativa  
 

A análise qualitativa foi realizada em três etapas. Na primeira, releram-se os textos dos 

aprendizes, selecionados a partir da análise quantitativa, buscando indícios do princípio 

idiomático e do princípio da escolha aberta. Esses indícios foram atestados nos dois outros 

corpora de referência usados nesta pesquisa, o COCA e o SkELL. A seguir, buscou-se 

evidência desses princípios a partir dos dados gerados pelo rastreador de colocações: a 

porcentagem compartilhada das janelas, a porcentagem de janelas com pelo menos uma 

colocação, e os valores das medidas estatísticas de associação. Por último, comparou-se o texto 

dos alunos com a versão de uma revisora norte-americana, sendo as versões também rastreadas 

pelo script. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

CAPÍTULO 3  

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos em resposta às 

questões de pesquisa que nortearam o trabalho: 

 

1. Quais são os indícios de presença do princípio idiomático nos textos produzidos? 

2. Quais são os indícios de presença do princípio da escolha aberta nos textos produzidos? 

3. Como são distribuídas as colocações ao longo dos textos e o que isso mostra sobre a 

incidência dos princípios idiomático e da escolha aberta? 

 

A apresentação dar-se-á por meio de textos que tiveram, de um lado, muitas ocorrências de uso 

de colocação, e, por outro, por textos que tiveram relativamente poucas ocorrências de 

colocações, segundo o script rastreador de colocações, além da análise dos gráficos dos textos 

produzidos pelos alunos. 

 

3.1 Questão 1: Quais são os indícios de presença do princípio idiomático nos textos 

produzidos pelos aprendizes brasileiros da língua inglesa? 

 

 Nesta seção se apresentam os resultados referentes à primeira pergunta de pesquisa: a 

verificação de indícios de presença do princípio idiomático nas redações produzidas pelos 

aprendizes brasileiros de língua inglesa. A fim de respondê-la, são apresentados seis textos do 

corpus que ilustram a questão em foco. Está dividida em subseções correspondentes a cada um 

dos textos dos alunos. 

 

3.1.1 Texto 17 

 

O texto de número 17 tem a porcentagem compartilhada mais alta dos textos rastreados, 

57%.  Ou seja, de cada 10 combinações de palavras, aproximadamente seis são colocações do 

inglês. A sua porcentagem de janelas com pelo menos uma colocação é de 76%, o que significa 

que, ao lermos o texto palavra por palavra, encontramos uma colocação em 76% das vezes. 

Dito de outra forma, se eu ler 100 palavras do texto, em 76 delas vai haver uma colocação. 

Esses dados indicam que o aluno tem um bom repertório de colocações. Nessa redação 

podemos destacar o seguinte trecho (Exemplo 1): 

 

(1) Because of the certain limit of pages and words, short stories tend to be simple and 

quick to read. But at the same time, very hard to write because you have to create 

a whole story, start, middle and end, in a short period of time. 

Nessa passagem, observa-se que o aluno usou a colocação whole + story, bastante 

comum no inglês, com 1,803 de ocorrências no Corpus of Contemporary American English 

(doravante COCA), e também short + period + of + time, que tem 993 de ocorrências no 

mesmo corpus – duas evidências empíricas do princípio idiomático, tal qual caracterizado por 

Sinclair (1991, 2004). A ferramenta rastreador de colocação também dá mais exemplos da 

incidência desse princípio no mesmo trecho. Para fazer esse rastreamento, o script leva em 

consideração o nódulo e os candidatos a colocado de cada janela, como explicitado na 
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metodologia. Por exemplo, na janela 28, “be simple and quick to read”, quick tem três 

candidatos a colocado:  

 

- QUICK
76

 (nódulo) +
77

 BE (candidato a colocado), 

 

- QUICK (nódulo) + SIMPLE (candidato a colocado), 

 

- QUICK (nódulo) + READ (candidato a colocado). 

 

Todas as três colocações foram atestadas no enEnTenTen12, o corpus de referência. O 

logDice de cada uma delas, respectivamente, é 1,866, 1,012, e -0,394; a IM é de 3,440, 6,324 e 

4,918, nessa ordem; e o Escore T de cada uma é  23,294, 12,175 e 8,261, por essa ordem.  Com 

exceção do logDice de QUICK e READ, que está abaixo de 1, o valor mínimo para essa 

medida, todas as outras medidas indicam atração entre as palavras. Esses indícios de ocorrência 

do princípio idiomático, tal qual definido por Sinclair (1991, 2004), observados nos textos 

produzidos pelos aprendizes de língua inglesa são denominados nesta dissertação de princípio 

idiomático do tipo I. 

 

Nesse mesmo excerto do texto escrito pelo aprendiz (Exemplo1), a frase “because of the 

certain limit of ” (janela 12) tem 100% de porcentagem compartilhada
78

. Nessa janela o nódulo 

é CERTAIN, e o único colocado é LIMIT. Essa colocação é atestada no corpus de referência 

com um logDice de 0,031, IM de 5,360 e Escore T de 4,363, indicando uma razoável atração 

entre as palavras, como indicado pela IM e o Escore T. Contudo, apesar de ser uma colocação 

possível, certain não é a palavra mais adequada, como se pode perceber quando lemos o 

restante da frase: “because of the certain limit of pages and words, short stories”, ou quando 

verificamos o significado do adjetivo certain. De acordo com o Cambridge Dictionary 

Online,
79

 certain quer dizer without doubt (sem dúvida). Pode ter também o significado de 

limited (limitado), quando usado em combinação com degree (grau) ou extent (alcance) na 

sequência to + a + certain + degree/extent segundo o mesmo dicionário. Igualmente no 

COCA, a sequência certain + limit, com 30 ocorrências, está sempre precedida pelo artigo 

indefinido a, assim como não há registro para a sequência the + certain + limit. (vide Figura 

3.1). No SkELL
80

, certain limit geralmente aparece no plural (certain limits) e é precedido por 

palavras como within, beyond e up to (vide Figura 3.2). 

 

 

                                                           
76 Letras maiúsculas indicam lemas. 
77 Esse sinal indica que as palavras não são adjacentes. No caso do script rastreador de colocações, há cinco 

janelas para direita e cinco para a esquerda. 

78 Como explicado na metodologia, ter 100% de porcentagem compartilhada significa que todos os candidatos a 

colocados na janela em questão foram atestados no corpus de referência.  
79 Disponível em: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/certain Acesso em: 3/7/2016 
80 O SkELL usa lemas como padrão,  mesmo que a palavra buscada não seja digitada em letras maiúsculas - a 

busca independe das letras serem maiúsculas ou minúsculas. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/certain
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Figura 3.1: Extrato de concordância de certain limit no portal COCA 

 

 

 
Figura 3.2: Extrato de concordância de CERTAIN LIMIT no portal SkELL 

 

 

Nesse exemplo específico, portanto, percebe-se que a palavra certain não está adequada 

à frase na qual está inserida, ainda que, a julgar pelos dados dos corpora de referência, seja um 

indício da idiomaticidade do texto. O que o aluno quis dizer é algo como ‘devido ao limite de 

tamanho’, referente ao tamanho máximo permitido para o texto, o que em inglês pode ser 

expresso por colocações como size restrictions, limits on the number of (words, etc.), limited 

word counts, ou limited size (vide Figura 3.3)..    
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Figura 3.3: Extrato de concordâncias de alternativas para certain limit no portal SkELL  

 

 

Para esse tipo de evidência, no qual a combinação de palavras usadas existe no inglês, 

mas não expressa o significado desejado no texto, deu-se o nome de princípio idiomático do 

tipo II. Ou seja, o aluno usou uma colocação existente com um sentido diferente daquele que a 

colocação tem normalmente.   

 

Na versão modificada, a revisora norte-americana opta por substituir certain por limited, 

conforme mostrado abaixo no exemplo (2), apesar de a colocação limited words ser muito rara 

no inglês: no SkELL, apenas quatro ocorrências existem (vide Figura 3.4). Nesse caso, a 

estratégia da corretora foi a de retirar certain e usar limited, apesar de haver outras colocações 

mais idiomáticas do inglês, conforme mostrado acima. Em outras palavras, do ponto de vista da 

revisão de texto, essa estratégia parece conveniente, pois implica em menor intervenção no 

texto alheio, mas não foi escolhida a melhor colocação para o sentido pretendido. 

 

(2)Because of their limited
81

 words and pages, short stories tend to be simple and 

quick to read, but very hard to write because you have to create a whole story — 

start, middle, and end — in a short period of time. 

 

 

                                                           
81 As mudanças feitas pela revisora norte-americana estão destacadas em negrito nesse e em todos os outros 
exemplos. 
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Figura 3.4: Extrato de concordâncias de LIMITED WORD no portal SkELL 

 

 

Nas janelas 25 e 26 do texto revisado, que têm a palavra word como nódulo e limited e 

page como colocados, com logDice de -2,011 e -0,774, IM de 3,308 e 4,538, Escore T de 2,697 

e 6,275, respectivamente, a porcentagem compartilhada é de 100%. Entretanto, a porcentagem 

média compartilhada do texto 17 na versão corrigida é de 55%, ante 57% na primeira versão. 

Uma possível explicação seria o fato de que nessa versão, um pouco mais sucinta, a revisora 

optou por não usar expressões tais como at the same time em “but at the same time very hard to 

write”, mas apenas but very hard to write, ou omitiu expressões mais comumente usadas no 

inglês falado, como, sure well ou that good
82

 (Exemplo 3).  No lugar de that good, ela usa 

effective (Exemplo 4).  

 

(3) The text is sure well written but in terms of exploring the reader´s attention, it´s not 

that good. 

 

(4) The text is well written, but in terms of engaging the reader’s attention, it is not as 

effective. 

Na versão revisada também há frases nas quais não há praticamente nenhuma 

modificação, como podemos ver nos exemplos 5, um trecho do texto redigido pelo aluno, e 6, a 

versão modificada pela revisora. Além das alterações feitas na pontuação e no tempo verbal, 

que no original estava no passado, ela substitui us por readers, deixando o texto mais impessoal 

já que não se dirige mais ao leitor, e opta por inverter a posição do verbo, o que o deixa mais 

formal do que o  escrito pelo aprendiz.  

 

(5) Through the tunnel is a short story that starts very slow in terms of entertainment and 

only in the end it led us to a sort of conflict that is worth waiting for. 

 

(6) Through the Tunnel” is a short story that starts very slow in terms of entertainment; 

only in the end does it lead readers to a sort of conflict that is worth waiting for. 

 O texto 17, com 57% de porcentagem compartilhada e 76% de janelas com pelo menos 

uma colocação, apresenta evidências empíricas do princípio idiomático, ou seja, é uma redação 

em que parece predominar o que consideramos ser o princípio idiomático. Presumivelmente, a 

despeito de suas imprecisões, satisfaria as expectativas lexicais de leitores da língua inglesa. 

                                                           
82 No COCA sure well  apresenta cinco ocorrências, todas no inglês falado, e that good 2,876 de ocorrências, 
sendo 867 no inglês falado.  
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3.1.2 Texto 14 

 

 A redação de número 14 tem 54% de porcentagem compartilhada, e 82% de suas 

janelas têm pelo uma menos uma colocação. A porcentagem compartilhada sugere que, 

aproximadamente, seis em cada dez combinações de palavras encontradas no texto são típicas 

da língua inglesa, e que o aluno tem, à primeira vista, um bom repertório de colocações. 

Podemos destacar o seguinte trecho nesta redação (Exemplo 7): 

 

(7) This story is about a boy who needs to overcome his fears. On the one hand the 

introduction of the story is a little to [sic; ‘too’] boring, because it is too long and it 

gives a lot of background information about the place where they are. 

Nessa passagem (exemplo 7), o aprendiz usou a colocação on + the + one + hand
83

, que 

tem a frequência de 21,773 ocorrências no COCA. Outro exemplo é background + information, 

com frequência de 681 ocorrências no mesmo corpus. Esses exemplos indicam o uso de 

colocações típicas do inglês, e a idiomaticidade desse texto. São evidências empíricas da 

incidência do princípio idiomático do tipo I. A ferramenta rastreador de colocação também 

aponta exemplos do princípio idiomático do tipo I nessa redação. Na janela 30 do texto 

original, “is about a boy who needs to overcome his fears”, cujo nódulo é need, temos quatro 

palavras válidas candidatas a colocado: 

 

- NEED (nódulo) + BE (candidato a colocado), 

 

- NEED (nódulo) + BOY (candidato a colocado), 

 

- NEED (nódulo) + OVERCOME (candidato a colocado), 

 

- NEED (nódulo) + FEAR (candidato a colocado). 

 

Dessas quatro possibilidades, três são atestadas no enTenTen12: need + be; need + boy 

e need + overcome, com logDice de -0,889, -1,955 e -0,435; IM de 4,418, 3,374 e 4,918 e  

Escore T de 32,841, 2,020 e 2,558, respectivamente, indicando forte atração entre o primeiro 

par de palavras, e uma moderada atração entre os outros dois, de acordo com o Escore T. Está 

abaixo do valor mínimo do logDice, que é 1, e  a IM indica atração moderada entre todos os 

pares. Acima do valor mínimo em duas das medidas estatísticas, as colocações dessa janela 

indicam a incidência do princípio idiomático de tipo I nesse texto.  

 

Em relação a NEED + BE, o COCA mostra 154,110 ocorrências, NEED + BOY, 759, 

NEED + OVERCOME, 299, e NEED + FEAR, 527. As concordâncias mostram que com 

exceção de NEED + BOY, as demais colocações foram usadas pelo aluno de modo semelhante 

às do COCA. No caso de BOY, muitas vezes no COCA o sentido de boy é de interjeição (Boy!), 

muito comum no inglês norte-americano. O aluno usou boy no sentido referencial de rapaz, 

menino (vide Figura 3.5). 

 

 

                                                           
83 A busca da sequência on the other hand foi feita na caixa List do portal COCA, assim como todas as outras 

buscas, caso não seja mencionada outra forma de investigação. 
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Figura 3.5: Extrato de concordâncias de NEED + BE, NEED + FEAR, NEED + BOY, NEED + 

OVERCOME no portal COCA 

 

 

Na versão modificada pela revisora, esse trecho foi alterado, conforme mostrado abaixo, 

no exemplo 8. 

 

(8) This story is about a boy who needs to overcome his fears. The introduction to the 

story is a little too boring, because it is too long and it gives a lot of background 

information about the setting. 
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Em sua versão a revisora não usa mais on the one hand, mas mantém as palavras do 

texto original na frase is about a boy who needs to overcome his fears.  Isso faz com que a 

janela do seu texto seja exatamente igual a da redação escrita pelo aprendiz, e que o mesmo 

nódulo need apresente os mesmos quatro candidatos a colocado. Três são mais uma vez 

atestados no enTenTen12, o corpus de referência: need + be; need + boy e need + overcome. A 

porcentagem compartilhada na janela do texto modificado também é de 75%, a mesma do texto 

original, com os mesmos valores do logDice, IM e  Escore T para as colocações.  Em 

background information about the place where they are, a revisora substitui place (lugar), por 

setting (cenário, ambientação), uma palavra mais precisa para o contexto, um texto 

argumentativo a respeito de um conto. A frase, então, passa a ser  background information 

about the setting. Essa modificação altera as janelas. Place deixa de ser nódulo, e setting 

aparece em duas janelas, não mais como nódulo, uma vez que está no fim da frase, mas como 

colocado do nódulo background, com logDice de -1,195, IM de 4,127 e Escore T de 3,399. A 

porcentagem compartilhada nas duas janelas modificadas é de 100%. No texto original as 

porcentagens nas janelas que tinham place como nódulo eram de 75% e 66,6%. Ou seja, com a 

revisão, o texto adquiriu mais idiomaticidade. Aqui a estratégia da revisora não foi de 

intervenção mínima, como no exemplo citado em relação ao texto anterior, pois neste caso 

foram substituídas diversas palavras em sequência. Essa estratégia de maior intervenção rendeu 

bons resultados, pois isso fez com que o texto tivesse maior grau de idiomaticidade. 

 

 De um modo geral, contudo, a revisora norte-americana faz poucas alterações no texto 

original, o que corrobora a análise da ferramenta que mostrava que o texto tinha alto grau de 

colocabilidade. Se compararmos o trecho do exemplo 9, escrito pelo aprendiz, com o trecho do 

exemplo 10, a versão por ela modificada. Ela corrige a pontuação, opta por não empregar that, 

mais frequente no inglês falado
84

, e por usar yet em vez de on the other hand, que tinha sido 

usado em combinação com on the one hand no exemplo 7, além de trocar a posição de way, 

como se pode observar nos trechos abaixo.  

 

(9) On the other hand the development of this story is very catchy because the way the 

main character deal [sic; deals] with his problems is very unusual and plausible. 

Another good point about this story is the moral lesson, that if you try hard to achieve 

something you will make it.  

 

(10) Yet the development of this story is very catchy because the main character deals 

with his problems in a very unusual and plausible way. Another good point about 

this story is the moral lesson: If you try hard to achieve something, you will make it.    

 Essas modificações contribuem para aumentar o valor da porcentagem compartilhada do 

texto revisado, que passou a ser 63%. No texto original é de 54%. Também houve um aumento 

na porcentagem de janelas com pelo menos uma colocação, de 82%, no original escrito pelo 

aprendiz brasileiro, para 95% no revisado, assinalando a maior idiomaticidade na versão da 

corretora.  

 

Há evidências empíricas do princípio idiomático I na redação do aprendiz, e pode-se 

dizer que é idiomática. Portanto, o texto 14 possivelmente atenderia às expectativas de 

idiomaticidade de um leitor de língua inglesa. Não há exemplos do princípio idiomático do tipo 

II nesse texto.  

                                                           
84 O COCA indica 6,831,250 de ocorrências para that, sendo 2,279,194 são no inglês falado. 
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3.1.3 Texto 1 

 

 O texto 1 tem 50% de porcentagem compartilhada, e 80%  de suas janelas têm pelo 

menos uma colocação. Nessa redação podemos destacar o seguinte trecho (Exemplo 11): 

 

(11) Through the story, I could notice that Jerry have [sic; ‘has’] personal 

characteristics really similar to teenager [sic; teenagers]. So, in my opinion, the story 

was really gripping because I was involved in his tough choices, and this I could notice 

that my mom looks like his mother in the point of always be [sic; being] insecure by 

letting me go or not. I think I am passing through Jerry’s grown [sic; growing] phase 

now… 

 

Nessa passagem (exemplo 11), pode-se observar que o aluno utilizou a colocação in + 

my + opinion, com 2,894 de frequência no COCA. Outro exemplo de colocação no mesmo 

corpus é pass + through, com 2,860 de ocorrências, ambas evidências empíricas do princípio 

idiomático do tipo I (vide Figura 3.6).  

 

 

 
Figura 3.6: Extrato de concordâncias das sequências in+my+opinion e pass+through no portal COCA  
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Mais exemplos de colocação, e, portanto de evidência do princípio idiomático do tipo I, 

são apontados no mesmo trecho pela ferramenta rastreador de colocações na frase (janela 71) 

“that Jerry have [sic; has] personal characteristics really similar to teenager [sic; teenagers]”. 

Nessa janela, o nódulo é characteristic e há 5 candidatos a colocado: 

 

- CHARACTERISTIC (nódulo) + HAVE (candidato a colocado), 

 

- CHARACTERISTIC (nódulo) + PERSONAL (candidato a colocado), 

 

- CHARACTERISTIC (nódulo) + REALLY (candidato a colocado), 

 

- CHARACTERISTIC (nódulo) + SIMILAR (candidato a colocado) 

 

- CHARACTERISTIC (nódulo) + TEENAGER (candidato a colocado). 

 

 Três colocações são atestadas no enTenTen12, characteristic + have, com logDice de - 

1,627, IM de 3,679 e  Escore T de 21,681, characteristic + personal, com logDice de - 0,174, 

IM de 5,138 e com Escore T de 8,798, e characteristic + similar, com log Dice de 0,788, IM de 

6,102 e  com Escore T de  9,705. Todas as três estão abaixo da medida mínima do logDice, mas 

acima do valor mínimo da IM, e com um Escore T assinalando forte atração entre o primeiro 

par de palavras. 

 

A revisora faz várias modificações no exemplo 11. Apesar de look like ser usado para se 

referir à aparência física,
85

 quando se refere a uma pessoa, também poder ser usado 

metaforicamente, como se pode observar nas Figuras com o extrato de concordâncias no 

COCA
86

 (vide Figura 3.7) e SkELL (vide Figura 3.8),  a corretora opta por substituir looks  por 

is, deixando o texto mais claro. Também troca through (através de) por throughout (por 

todo/a), com um sentido mais preciso para essa passagem; in the point of, com 16 ocorrências 

no COCA, sendo 7 no inglês falado, por as, com um total de 3.145.225 de ocorrências, sendo 

que 816.183 em textos acadêmicos, também no COCA; by (por) por when (quando); e grown 

(crescido) por growing-up (crescimento). Usa o passado simples em vez de could notice, que 

não é normalmente empregado para se referir a uma ocasião específica do passado, além de 

acrescentar o s em teenager (adolescente), já que se está descrevendo o comportamento de 

adolescentes em geral, e as palavras deciding e whether, deixando o texto um pouco mais 

sucinto, conforme mostrado abaixo (Exemplo 12): 

 

(12) Throughout the story, I noticed that Jerry had personal characteristics really 

similar to teenagers. So, in my opinion, the story was really gripping because I was 

involved in his tough choices. I also noticed that my mom is like his mother as she is 

always insecure when deciding whether to let me go or not. I think I am passing 

through Jerry’s growing-up phase now… 

 

                                                           
85 When you talk about what someone or something looks like, you are talking about their appearance. In: Collins 

Cobuild English Language Dictionary, p. 859. 

86 A busca foi feita na caixa List com LOOK lematizado. O extrato selecionado foi com o verbo look no presente 

simples, como o aluno usou originalmenteno seu texto. 
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Figura 3.7: Extrato de concordâncias da sequência mother+ LOOK+like no portal COCA  

 

 

 
Figura 3.8: Extrato de concordâncias da sequência mother+look+like no portal SkELL  

 

 

 Em outra passagem, entretanto, a revisora faz apenas uma modificação para deixar o 

texto original (Exemplo 13) menos repetitivo. Ela decide usar because (porque) somente uma 

vez, como podemos ver no texto modificado (Exemplo 14), mas não substitui colleagues, que 

não é a palavra adequada para o contexto do aluno.  

 

(13) Some of my colleagues thought the story was boring, because they couldn't see 

any conflict in it, or because they thought that the beginning never ended. 

 

(14) Some of my colleagues thought the story was boring, because they couldn't see any 

conflict in it or they thought that the beginning never ended. 

 

Essa palavra é um falso cognato do português, referindo-se, em inglês, apenas a alguém com 

quem você trabalha, não a alguém com quem você estuda, como se pode observar pela 

definição dessa palavra one of a group of people who work together
87

 (alguém de um grupo de 

pessoas com quem você trabalha). O aluno deveria ter usado classmate (colega de classe), 

conforme pode ser visto no COCA e SkELL (vide Figura 3.9). Tanto na janela do texto original 

quanto na do texto revisado cujo nódulo é COLLEAGUE e THINK um colocado atestado no 

                                                           
87 Disponível em: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/colleague> Acesso em 2/1/1017. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/group
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/colleague
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corpus de referência, a porcentagem compartilhada é de 100%. Nesse exemplo, a palavra 

colleague usada pelo aluno não é adequada ao contexto no qual ela se encontra, apesar da 

idiomaticidade do texto indicada pela ferramenta – um exemplo do princípio idiomático tipo II.  

 

 

 
Figura 3.9: Extrato de concordâncias de CLASSMATE nos portais COCA e SkELL 

 

 

As modificações feitas pela corretora aumentam a porcentagem compartilhada do texto 

revisado para 58%, ante 50% do texto original, e a porcentagem de janelas com pelo menos 

uma colocação para 89%, indicando que é mais idiomático do que a redação escrita pelo 

aprendiz. Contudo, apesar de suas imprecisões, há no texto 1 evidências do princípio 

idiomático,  sugerindo que é idiomática. 

 

3.1.4 Texto 41 

 

 O texto 41 tem a porcentagem mais baixa dos textos analisados, 32%. Isso significa que 

em cada 10 combinações de palavras, pouco mais de três são colocações típicas do inglês. 55% 

das suas janelas tem pelo menos uma colocação. Dito de outra forma, ao lermos esse texto 

palavra por palavra encontramos pelo menos uma colocação 55% das vezes. Nessa redação 

podemos destacar o seguinte trecho (Exemplo 15): 
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(15) As far as it goes, the story is quite surprising, and grabs your attention especially at 

the diving scene, since he describes his emotions in such detailed and precise fashion. 

Another positive point of the story, that caught my attention was the fact that, at the same 

time it is a realistic plot as well as a fantastic envonment [sic; environment]. 
 

Nesse trecho, há vários indícios do princípio idiomático tipo I. O aluno usou a 

colocação at + the + same + time, bastante comum no inglês, com uma frequência de 34,097 

ocorrências no COCA. Outro exemplo é as + well + as, com uma frequência de 91,231 

ocorrências no mesmo corpus.  
 

Na versão da revisora americana, esse trecho foi modificado conforme mostrado abaixo 

(Exemplo16).  

 

(16) The story is quite surprising and grabs the reader’s attention, especially at the 

diving scene. Lessing describes the boy’s emotions in a detailed and precise fashion. 

Another positive point of the story that caught my attention was the fact that it has 

both a realistic plot and a fantastic environment. 
 

Ela decide não usar “as far as it goes”, talvez para evitar ambiguidades no texto, uma 

vez que essa expressão quer dizer que alguma coisa é boa, mas poderia ser melhor,
88

 e a 

redação como um todo é bastante positiva em relação ao conto sobre o qual versa. Ela substitui 

at the same time it is (ao mesmo tempo é) e as well as (assim como) por it has both…and (não 

só ...  mas também) em “at the same time it is a realistic plot as well as a fantastic envonment 

[sic]”, e também you por readers (leitores), tornando o texto  mais impessoal, já que não se 

dirige mais diretamente ao leitor. Outra modificação foi a escolha de não usar since (visto que) 

em “since he describes his emotions”, deixando o texto um pouco menos coeso. Ao usar essa 

conjunção, o aprendiz estava explicando a razão de a cena do mergulho capturar a sua atenção: 

a autora do conto descreve as emoções do protagonista de maneira detalhada e precisa. 
 

O rastreador de colocações também aponta a incidência do princípio idiomático tipo I. 

No trecho (Exemplo 17), podemos destacar a frase, janela 97, “of someone in a foreign place, 

where they go through”.  

 

(17) You can also compare the plot with “Alice in Wonderland”, since  both talk about 

the journey of someone in a foreign place, where they go through hardships that in the 

end results in their growth. 

 

Nessa frase, janela 97, cujo nódulo é PLACE, há três candidatos a colocado: 

 

- PLACE (nódulo) + FOREIGN (candidato a colocado), 

 

- PLACE (nódulo) + WHERE (candidato a colocado), 

 

- PLACE (nódulo) + GO (candidato a colocado). 

 

A ferramenta indica três colocações atestadas pelo corpus de referência, PLACE + 

FOREIGN, PLACE + WHERE e PLACE + GO, exemplos da incidência do princípio idiomático 

                                                           
88 Tradução minha “used to say that something has good qualities but could be better” definição de  Cambridge 

Dictionaries Online Disponível em: <http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/as-far-as-it-goes> 

Acesso em: 2/1/2017. 

http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/as-far-as-it-goes
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I no texto, com logDice de -1,942, 0,705 e -0,919, IM de 3,381, 6,013 e 4,390, e  Escore T de 

2,392, 21,161 e  10,816, respectivamente. O logDice está abaixo do valor mínimo, mas as 

outras duas estão acima, e o Escore T indica uma forte atração entre PLACE + WHERE e 

PLACE + GO.  

 Nesse trecho (Exemplo 18), a revisora corrige a pontuação, substitui since por as, mais 

frequente no inglês acadêmico (vide Figura 3.12), e opta por usar uma oração adjetiva reduzida 

(reduced relative clause), deixando o texto mais conciso. Além disso, troca in the end (no fim) 

por ultimately (no fim), também mais usado do que o primeiro no inglês acadêmico (vide 

Figura 3.10) 

 

(18) You can also compare the plot with Alice in Wonderland, as both talk about the 

journey of someone in a foreign place going through hardships that ultimately results in 

their growth. 
 
 

 

 

 

 
Figura 3.10: Comparação entre as frequências de since e as, e in the end e ultimate 

 

 

Com as modificações feitas pela revisora, o texto passa a ter a porcentagem 

compartilhada de 39%. No texto do aluno é de 32%. Do mesmo modo, a porcentagem de 

janelas com apenas uma colocação no texto alterado está maior, 74%, comparada com o 

original, 55%. Contudo, as modificações feitas no texto foram mais relacionadas à estrutura da 

língua, ou mesmo à ortografia, do que propriamente às escolhas lexicais do aluno, por exemplo, 

em vez de the summer trip of a boy, a alteração para a boy’s summer trip, conforme mostram os 

trechos de número (19), escrito pelo aluno, e o (20), modificado pela revisora norte-americana, 

abaixo. 

 

(19) The story is mainly about a summer trip of a boy with his mother. 

 

(20) The story is mainly about a boy’s summer trip with his mother. 

 

Como nas outras redações, as modificações contribuem para deixar o texto revisado 

mais idiomático do que o original. Não obstante, o aluno usa colocações possíveis na língua 

inglesa, e essas são evidências empíricas da incidência do princípio idiomático. Não há 

exemplos do princípio idiomático II nessa redação. 
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3.1.5 Texto 7 

 

O texto 7, similarmente ao de número 41, tem 32% de porcentagem compartilhada, o 

valor mais baixo no corpus de estudo, o que significa que de cada 10 combinações de palavras, 

um pouco mais que três são colocações do inglês. Sua porcentagem de janelas com pelo menos 

uma colocação é de 62%. Ou seja, ao ler 100 palavras do texto, em 62 delas vai haver uma 

colocação. Podemos destacar o seguinte trecho (Exemplo 21): 

 

(21) A good story need [sic; needs] to be gripping and original, so the readers are able to 

pay attention, to have fun, and to learn something. 

 

Nessa passagem (exemplo 21), o aluno utilizou as colocações GOOD + STORY, com a 

frequência de 811 ocorrências, e PAY + ATTENTION, com a frequência de 4.555 ocorrências 

no COCA, evidências empíricas da incidência do princípio idiomático do tipo I. Similarmente, 

o rastreador de colocação aponta a incidência do princípio idiomático tipo I nesse trecho, na 

janela 10, “so the readers are able to pay attention, to”, cujo nódulo é ABLE e há quatro 

candidatos a colocado: 

  

- ABLE (nódulo) + READER (candidato a colocado), 

 

- ABLE (nódulo) + BE (candidato a colocado), 

 

- ABLE (nódulo) + PAY (candidato a colocado), 

 

- ABLE (nódulo) + ATTENTION (candidato a colocado). 

 

Seguindo o critério de estar acima do valor mínimo em pelo menos duas das medidas do script, 

três colocações são atestadas no corpus de referência, ABLE + BE, ABLE + PAY, e ABLE + 

ATTENTION, com respectivamente 1,200, -0,248, -2,177 de logDice, 6,507, 5,063, 3,139 de 

IM, e  70,296, 8,891 e 2,940 de Escore T. Esses dados são evidências empíricas da incidência 

do princípio idiomático tipo I nesse texto.  

 

Na versão editada, esse trecho sofreu pequenas modificações. A revisora corrigiu a 

concordância verbal, e só usou “to” antes do primeiro infinitivo, conforme pode ser visto 

abaixo (Exemplo 22).  

 

(22) A good story needs to be gripping and original so the readers are able to pay 

attention, have fun, and learn something. 

 

Com essas alterações, a porcentagem compartilhada do texto editado passa a ser 48%, 

enquanto no original é 32%. Também há um aumento na porcentagem de janelas com pelo 

menos uma colocação, que passa a ser 86%, ao passo que no original é 62%. Esses dados 

indicam que a versão modificada é mais idiomática do que o texto escrito pelo aprendiz. 

Entretanto, a redação do aluno tem uma porcentagem relativamente alta de janelas com pelo 

menos uma colocação. Ao longo da análise do texto 7 se observa que o estudante usa várias 

vezes as mesmas palavras e colocações, como mostram os trechos abaixo (Exemplos 23 e 24) e 

o exemplo (21) mais acima. 

 

(23)“Through the tunnel”, the story wrote [sic] by Doris Lessing isn't original at all […] 
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(24) It can be a really gripping story, on the other hand it isn't original […] 

 

No texto 7 também há vários erros de pontuação. O aluno separa períodos simples 

(independent sentences) por vírgula, o que acaba interferindo no rastreamento de colocações, 

como aconteceu no trecho abaixo (Exemplo 25). 

 

(25) “Through the tunnel”, [sic; ,”] the story wrote [sic; written] by Doris Lessing [sic; 

Lessing,] isn’t original at all,[sic; . It] it brings us in a metaphoric way the growing up of a boy 

conscience and the way he get [sic; gets] ones [sic; one’s?] life obstacles, [sic; . It] it uses the 

passage throught [sic; through] an underwather [sic; underwater] tunnel to symbolize that.  

Na frase “(…) it brings us in a metaphoric way the growing up of a boy conscience”  o 

verbo bring é nódulo em uma das janelas, e candidato a colocado em quatro outras. Na janela 

em que é nódulo (janela 24), a porcentagem compartilhada é de 40%. Seus candidatos a 

colocado são: 

 

- BRING (nódulo) + NOT (candidato a colocado), 

 

- BRING (nódulo) + ORIGINAL (candidato a colocado), 

 

- BRING (nódulo) + AT ALL (candidato a colocado), 

 

- BRING (nódulo) + METAPHORIC (candidato a colocado), 

 

- BRING (nódulo) + WAY (candidato a colocado). 

 

 Apenas dois são atestados no corpus de referência, de acordo com os dados fornecidos 

pela ferramenta: BRING + ORIGINAL, e BRING + WAY, com logDice de -1,713 e 1,754, IM de 

3,603 e 3,559 e Escore T de 3.554 e 4.093, respectivamente. Nas outras quatro janelas BRING é 

candidato a colocado de NOT, ORIGINAL, METAPHORIC e WAY. Essas colocações são 

reconhecidas no corpus de referência com logDice de -1,687, 0,777, -3,419 e -1,549, IM de 

3,627, 4,551, 3,519 e 3,764, e Escore T de 4,110, 3,316, 2,246 e 4,345, nessa ordem. A 

pontuação errada faz com que a ferramenta considere candidato a colocado o que não deveria 

ser, se a pontuação estivesse adequada. Por exemplo, BRING é candidato a colocado de 

ORIGINAL, que está na frase anterior e deveria ter sido separada por um ponto final. Se a 

pontuação estivesse correta, ORIGINAL não teria sido considerado candidato a colocado de 

BRING.  A ferramenta, originalmente criada para textos escritos por nativos da língua, presume 

uma pontuação padrão, que nesse exemplo não foi usada adequadamente pelo aprendiz, o que 

influiu no rastreamento das colocações neste texto.    

  

Ainda no trecho “(...) it brings us in a metaphoric way the growing up of a boy 

conscience (…)” há um exemplo do princípio idiomático II.   Bring (trazer, causar) não é 

exatamente a palavra adequada para o sentido que o aprendiz deseja expressar.  De acordo com 

o Cambridge Dictionary, bring significa trazer alguma coisa ou alguém para um lugar ou uma 

pessoa, ou causar, resultar, produzir um estado ou condição
89

. No extrato do COCA (vide 

Figura 3.11) observa-se também que o verbo bring é usado em combinação com outras 

partículas como up e out, alterando o seu significado, como em bring up (trazer à baila), ou 

bring out (fazer ressaltar). No SkELL (vide Figura 3.12), com exceção de brought against 

                                                           
89 Bring = to take or carry someone or something to a place or a person, or in the direction of 

the person speaking;  to cause, result in, or produce a state or condition. Disponível em: 

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bring> Acesso em: 4/1/2017. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/carry
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/place
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/direction
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/speaking
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cause
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/result
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/produce
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/state
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/condition
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bring
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(apresentar queixa, denúncia), os exemplos apresentados corroboram os significados dados pelo 

dicionário, evidenciando a inadequação da palavra usada pelo aluno. 

 

 Figura 3.11: Extrato do verbo bring no portal COCA 

 

 

Figura 3.12: Extrato do verbo bring no portal COCA 
 

 

Na versão modificada a revisora substitui brings por shows, como se pode ver no 

exemplo (26). Corrige os erros de pontuação e ortografia, uso do artigo indefinido, além 

substituir algumas palavras, deixando o texto mais preciso.   

  

(26) "Through the Tunnel," a story written by Doris Lessing, isn't original at all. It 

shows us, in a metaphoric way, the growing up of a boy and the way he gets past his life 

obstacles. The story uses the boy’s passage through an underwater tunnel to symbolize 

such growth and success.  

 

Esse é um exemplo do que chamamos de incidência do princípio idiomático do tipo II. 

Nesse tipo, a idiomaticidade do texto do aprendiz atestada pelo corpus de referência não 

significa que o aluno tenha conseguido se expressar satisfatoriamente, ou que a sua redação vá 

satisfazer necessariamente as expectativas de um falante da língua inglesa.   
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Concluindo, o texto 7 apresenta evidências empíricas de colocações, indicando a 

incidência do princípio idiomático. No entanto, essas evidências empíricas são algumas vezes o 

resultado da repetição das palavras que o aluno usa no seu texto, além de nem sempre terem o 

sentido mais adequado à ideia que está sendo desenvolvida. 

 

3.1.6 Texto 35 

 

A redação 35 tem 37% de porcentagem compartilhada, a segunda porcentagem mais 

baixa no corpus de estudo. Isso quer dizer que em cada 10 palavras aproximadamente quatro 

são colocações do inglês. 61% de suas janelas têm pelo menos uma colocação. Em outras 

palavras, encontramos uma colocação 61% das vezes ao lermos esse texto. Nele podemos 

destacar a seguinte passagem (Exemplo 27). 

 

(27) When she wrote "Through the tunnel" Doris didn't had [sic; have] any prestige yet, 

eventhou [sic; even though] it's a very well written book. There is an [sic; a] big metaphor 

that represents it. Because the whole story can be interpreted in an [sic; a] different way.  

 

Apesar dos erros de ortografia como em eventhou [sic; even though]; de uso de artigo, 

como em an [sic; a] big ou an [sic; a] different; ou de uso da negativa no passado simples, 

como em didn't had [sic; have], há evidências empíricas do princípio idiomático tipo I no 

texto 35, por exemplo, nas colocações whole + story, com 1.803 de ocorrências, ou different + 

way, com 2.427 de ocorrências no COCA. O rastreador de colocação também assinala mais 

exemplos de colocação nesse mesmo trecho. Na frase “the whole story can interpreted in an 

[sic; a] different way” (janela 79) o nódulo é interpret, e há seis candidatos a colocados: 

 

- INTERPRET (nódulo) + WHOLE (candidato a colocado), 

 

- INTERPRET (nódulo) + STORY (candidato a colocado), 

 

- INTERPRET (nódulo) + CAN (candidato a colocado), 

 

- INTERPRET (nódulo) + BE (candidato a colocado), 

 

- INTERPRET (nódulo) + DIFFERENT (candidato a colocado), 

 

- INTERPRET (nódulo) + WAY (candidato a colocado). 

 

Com exceção de interpret + whole, todas as outras cinco colocações são atestadas no 

corpus de referência, com logDice de -1,202, -0,860, -0,363, -0,579 e 0,086, IM de 4,111, 

4,447, 4,943, 4,730 e 5,393, e  Escore T de 5.329, 25.780, 39.996, 10.802, e 18.803, nessa 

ordem, os últimos valores indicando uma forte atração entre as palavras, e são exemplos de 

evidências empíricas do princípio idiomático I na redação 35.Na versão modificada, a revisora 

corrige a ortografia de eventhou [sic], o uso dos artigos, e a pontuação. Reescreve o texto 

usando a voz passiva em vez da ativa, o que faz com que a sua versão fique mais formal e mais 

distante do inglês falado. Também opta por substituir because, mais comumente usada no 

inglês falado
90

, por as a result
91

. Entretanto, não há mais modificações no que diz respeito às 

                                                           
90 O COCA indica 684,429 de ocorrências para because, sendo que 244,809 são no inglês falado. 
 
91 O COCA indica 28,766 de ocorrências por milhão para as a result, sendo que 4,339 são no inglês falado, e 
12,808 em textos acadêmicos. 
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escolhas lexicais feitas pelo aluno no texto original, sendo que, inclusive, esse trecho 

modificado (exemplo 28) é um pouco mais repetitivo. A palavra story é usada três vezes, o que 

não ocorreu no trecho escrito pelo aprendiz brasileiro (exemplo 27), como pode ser observado 

quando comparamos as duas passagens. 

   

(28) When she wrote "Through the Tunnel," Lessing wasn’t recognized as a prestigious 

writer yet, even though it's a very well written story. The story is represented by a big 

metaphor; as a result, the whole story can be interpreted in different ways. 

 

Há mais exemplos nos quais a revisora opta por usar o mesmo léxico originalmente 

empregado pelo aluno, como se pode notar nos exemplos 29, escrito pelo aprendiz, e 30, 

modificado pela revisora norte-americana.  Nesse trecho, além da substituição de that por her 

winning, o que deixa o texto mais claro, foram modificados: a pontuação, a ortografia de midia 

[sic], o uso não aceito pela norma culta de uma preposição seguida de um verbo no infinitivo, 

como em after write [sic], e a letra minúscula em vez da maiúscula no título de um livro, 

conforme ilustrado abaixo.  

 

(29) She was discovered by the international midia [sic; media] only after write [sic; 

writing] her most famous book: The golden notebook. In 2007 she won the Nobel prize 

although there are lots of people who didn’t agree with that. 
 
(30) She was discovered by the international media only after writing her most famous 

book, The Golden Notebook. In 2007 she won the Nobel prize although there are lots 

of people who didn't agree with her winning. 
 

Em outras passagens, há mais modificações, como pode ser observado nos exemplos 31, 

escrito pelo aluno, e 32, alterado pela revisora. Ela substitui get, verbo que deveria ter sido 

usado no passado e mais comum no inglês falado, com 672,114 de ocorrências, sendo 246.350 

no inglês falado, por arrived, com 36,589 de ocorrências, sendo 4.772 no inglês falado, dados 

do COCA. Também não usa na sua versão by the way, outro exemplo de expressão mais 

comum no inglês falado, com 11,005 de ocorrências nessa variante, num total de 16,306 de 

ocorrências no COCA, modificando toda a frase, como pode ser observado abaixo. 

 

(31) She just get [sic; got] in England in 1949. She wrote many novels by the way most 

of her career she passed doing novels. 

 

(32) She arrived in England in 1949. She wrote many novels during her career, which 

were the focus of her writing efforts. 

 

As modificações feitas pela revisora aumentam a idiomaticidade do texto, que passa a 

ter 49% de porcentagem compartilhada, ante a 37% no texto original, e 76% de janelas com 

pelo menos uma colocação, ante a 61% da redação escrita pelo aprendiz.   

 

Neste texto também há indício do princípio idiomático do tipo II.  Na frase “She was 

[sic; the] son of English (…)”, janela 10, a ferramenta rastreia a colocação son + English, 

atestada no corpus de referência, com logDice de -1,554, IM de 3,765 e  Escore T de 3,209. 

Entretanto, o aluno se refere à escritora Doris Lessing, e, portanto, em vez de son, deveria ter 

usado daughter. Ele usa uma colocação possível, mas o sentido não é adequado à ideia que 

quer expressar. 
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No texto 35 há evidências empíricas do princípio idiomático. Apesar de nem sempre 

respeitar a norma culta da língua, o aluno consegue expressar as suas ideias com relativa 

clareza, inúmeras vezes usando colocações mais típicas do inglês falado.  

 

Nesta seção foi feita a análise qualitativa dos três textos com a maior e com a menor 

porcentagem compartilhada no corpus de estudo. Essa análise teve o intuito de verificar a 

incidência do princípio idiomático nessas redações. Ao longo da pesquisa observou-se que, 

além do princípio descrito por Sinclair (1991, 2004), há também o que se pode denominar uma 

pequena variação desse princípio nos textos escritos pelos aprendizes. A essa variante demos o 

nome de princípio idiomático tipo II.  

 

 

 

3.2 Questão 2: Quais são os indícios de presença do princípio da escolha aberta nos 

textos produzidos pelos aprendizes brasileiros da língua inglesa? 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da análise dos textos no que se refere à 

segunda pergunta de pesquisa: a verificação de indícios de presença do princípio da escolha 

aberta nas redações produzidas pelos aprendizes brasileiros de língua inglesa. Está dividida em 

subseções, cada uma correspondendo a um dos textos dos alunos que foram selecionados para a 

análise qualitativa. 

 

3.2.1 Texto 17 

 

No texto 17, com 57% de porcentagem compartilhada, a segunda mais alta dos textos 

rastreados, e com 76% de janelas com pelo menos uma colocação, podemos destacar o seguinte 

trecho (Exemplo 33): 

 

(33) The text is sure well written but in terms of exploring the reader's attention, it's 

not that good. In this kind of story what the reader wants is to figure out what is 

going to happen next. 

  

Nesse trecho, na janela 101, cujo nódulo é EXPLORE e ATTENTION candidato a 

colocado, a ferramenta não indica que essas duas palavras sejam colocações estatísticas. De 

fato, no SKELL, não existe essa colocação. Também não há registros correspondentes para essa 

combinação no COCA. A revisora, por sua vez, opta por substituir explore por engage no texto 

modificado, como podemos ver no exemplo 34. No entanto, ENGAGE + ATTENTION é 

também uma colocação rara do inglês. No SKELL, ela não existe. No COCA, há apenas 42 

ocorrências (0 à esquerda e 2 para a direita), conforme ilustra a Figura 3.13. 

 

(34) The text is well written, but in terms of engaging the reader’s attention, it is not 

as effective. In this kind of story, the reader wants to figure out what is going to 

happen next. 
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 Figura 3.13: Extrato da ocorrência de ENGAGE + ATTENTION no portal COCA 

 

 

Nesse exemplo específico, o aprendiz segue as regras da gramática normativa e da 

sintaxe da língua, mas usa uma palavra cujo significado não expressa o sentido desejado. O 

verbo explore, que em inglês
92

 tem o significado de explorar um lugar que nunca foi visitado 

antes, investigar, ou pesquisar, conforme mostra o Word Sketch
93

 de EXPLORE obtido pelo 

SKELL (Figura 3.14). Nota-se que EXPLORE é geralmente usado com possibility, theme, 

option, etc., e com map, colonize e chart. Dessa forma, o uso empregado pelo aluno não é 

adequado ao texto.  

 

 

 
Figura 3.14: Word Sketch de EXPLORE no portal SkELL 

                                                           
92 Definições do dicionário Collins Cobuild. London: Klett, 1987. p. 496. 

93 Word Sketch é o resumo em uma página do comportamento de uma palavra – como é usada gramaticalmente e 

com quais colocações. Mostra os colocados de uma palavra categorizados por relações gramaticais, tais como, 

quais palavras podem ser o objeto de um verbo, sujeito, quais palavras podem modifica-la, etc. (A word sketch is a 

one-page summary of the word’s grammatical and collocational behavior. It shows the word’s collocates 

categorized by grammatical relations such as words that serve as an object, words that serve as the subject of the 

verb, words that modify the word etc.)  <https://www.sketchengine.co.uk/user-guide/user-manual/word-sketch/> 

Acesso em: 23/1/2017. 

 

https://www.sketchengine.co.uk/user-guide/user-manual/word-sketch/
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O modelo de abertura-e-enchimento (slot-and-filler), construído por regras gramaticais, 

cujos únicos limites são essas mesmas regras, e denominado por Sinclair (1991, 2004) de 

princípio da escolha aberta, foi levado à última instância pelo aprendiz. Ele usa corretamente o 

verbo explore com –ing, uma vez que está antecedido por uma preposição, of, seguido de um 

objeto, the reader’s attention, já que é um verbo transitivo direto, como prescreve a norma 

culta da língua inglesa. Contudo, o significado e o uso desse verbo, como exemplificados 

acima, não permitem que seja usado com attention, ainda que a gramaticalidade da língua tenha 

sido respeitada. Ter adequadamente seguido o modelo de abertura-e-enchimento, segundo o 

qual virtualmente qualquer palavra que satisfaça as restrições gramaticais de uma abertura pode 

ser usada, não garantiu que esse aprendiz conseguisse se expressar a contento na língua inglesa. 

A esse padrão de ocorrência do princípio da escolha aberta demos o nome de princípio da 

escolha aberta tipo II, para diferenciá-lo do princípio da escolha aberta, tal qual proposto por 

Sinclair (1991, 2004). No último, que nesta dissertação nomeamos princípio da escolha aberta 

I, o autor do texto consegue exprimir-se de maneira satisfatória apesar de ter feito escolhas 

lexicais pouco frequentes ou até mesmo previamente inexistentes na língua inglesa. Nessa 

redação só há exemplos do princípio da escolha aberta II.  

 

3.2.2 Texto 14 

 

O texto 14 tem 54% porcentagem compartilhada, e 82% de suas janelas têm pelo menos 

uma colocação. Nele podemos destacar o seguinte trecho (Exemplo 35): 

 

(35) The final part of this story lacks creativity because the main character overcome 

[sic; overcomes] his difficulties too easily and the final happened too quickly. 
 

Nesse exemplo, o aluno usa a palavra final duas vezes. Na primeira vez, é empregada 

como adjetivo qualificando a palavra part, em the final part. Na segunda, é usada como 

substantivo em the final happened, precedido por um artigo, como preceitua a gramática 

normativa, e seguido de um verbo, uma vez que é o sujeito da frase analisada. Nas oito janelas 

em que final aparece como substantivo, seis como candidato a colocado e duas como nódulo, a 

ferramenta não rastreia nenhuma colocação atestada no corpus de referência. De fato, ao se 

buscar a palavra FINAL no COCA, ela aparece como adjetivo (vide Figura 3.15), assim como 

no SkELL, como mostra a Figura 3.16. No Cambridge Dictionary Online, final como 

substantivo tem o significado de o último numa série de jogos, corridas, competições, 

normalmente aquela na qual é decidido o vencedor
94

. Esse é o mesmo significado que 

encontramos no COCA e SkELL, mais frequentemente usado no plural, como podemos ver na 

Figura 3.17. Da mesma forma, não há registros correspondentes para a sequência final + 

happened no COCA. Ou seja, é uma combinação de palavras na qual a gramaticalidade é 

levada às últimas instâncias pelo aluno, mas que não faz sentido na língua inglesa – um 

exemplo do princípio da escolha aberta II.  

 

                                                           
94 “ the last in a series of games, races, or competitions, usually the one in which the winner is chosen” 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/final Acesso em: 6/1/2017. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/series
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/game
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/race
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/winner
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/chosen
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/final
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Figura 3.15: Extrato de concordância de FINAL no portal COCA 

 

 

 

 
Figura 3.16: Extrato de concordância de FINAL no portal SkELL 
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Figura 3.17: Extrato de concordância de FINAL como substantivo no portal COCA e SkELL 

 

 

A revisora opta por não substituir final, mas é empregado como adjetivo, única 

modificação feita nesse trecho (Exemplo 36). 

 

(36) The final part of this story lacks creativity because the main character overcomes 

his difficulties too easily and the final scene happens too quickly. 

 

Não há exemplos do que denominamos, no âmbito dessa dissertação, de princípio da 

escolha aberta tipo I.  

 

3.2.3 Texto 1 

 

O texto 1 tem 50% de porcentagem compartilhada, e 80% de janelas com pelo menos 

uma colocação. Nessa redação podemos destacar o seguinte trecho (Exemplo 37):  

 

(37) I can't think of anyone in the world who never overcome [sic; overcomes] a limit or 

wish [sic; wishes] to do it. 
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Na frase “(...) in the world who never overcome [sic; overcomes] a limit or wish [sic; 

wishes] to (…)”, janela 9, cujo nódulo é overcome, há quatro candidatos a colocado: 

 

- OVERCOME (nódulo) + WORLD (candidato a colocado), 

- OVERCOME (nódulo) + NEVER (candidato a colocado), 

 

- OVERCOME (nódulo) + LIMIT (candidato a colocado), 

 

- OVERCOME (nódulo) + WISH (candidato a colocado). 

 

 Três colocações são atestadas no corpus de referência: OVERCOME + WORLD, 

OVERCOME + NEVER, e OVERCOME + LIMIT, com logDice de -1,619, 1,658, 0,179, IM de 

3,690, 3,696, e 5,421, e Escore T de 7,773, 1,598 e 3,660, respectivamente. Contudo, não há 

registros correspondentes no COCA para a sequência overcome + a + limit usada pelo 

aprendiz. No COCA há  apenas 9 ocorrências para OVERCOME + LIMIT
95

, duas usadas com o 

artigo indefinido a, seguido de locuções adjetivas; quatro com promomes demonstrativos; uma 

com o artigo definido the, como podemos ver na Figura 3.18.  

 

 

 
Figura 3.18: Extrato de concordância de OVERCOME + LIMIT no portal COCA 

 

 

A revisora ao modificar o texto muda o tempo verbal do presente simples para o 

presente perfeito (present perfect) e troca it por so, mas mantém a mesma sequência, como 

pode se ver abaixo no exemplo 38: 

 

(38) I can't think of anyone in the world who has never overcome a limit or wished to 

do so. 

 

Em outras palavras, embora a sequência overcome + a + limit  usada pelo aprendiz não 

seja encontrada no COCA, é uma sequência  possível. Ela respeita a norma culta da língua, um 

verbo transitivo seguido de um substantivo no singular precedido pelo artigo indefinido, e faz 

sentido – um exemplo do princípio da escolha aberta tipo I – o princípio descrito por Sinclair 

(1991, 2004). 

 

Noutro trecho (Exemplo 39), há um exemplo do princípio da escolha aberta tipo II.  O 

aluno usa a sequência insist + in + his + goals. Na janela cujo nódulo é INSIST, e BOY, 
                                                           
95 A busca foi feita em Collocates no COCA. OVERCOME entrou na caixa Word/frase e LIMIT na caixa 

Collocates, com um alcance de 4 palavras à direita e 4 à esquerda. 
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CONTINUE, e GOAL são candidatos a colocado, a colocação INSIST + GOAL não está 

atestada no corpus de referência. Também no COCA não há registro correspondente para a 

sequência insist in his goal, embora haja 33 ocorrências para INSIST + GOAL
96

. 

Gramaticalmente, no entanto, essa sequência é possível: um verbo (insist), seguido de 

preposição (in), pronome possessivo (his), e por fim o substantivo (goals).  Ou seja, nesse 

exemplo específico, o aprendiz segue as regras da gramática normativa e da sintaxe da língua, 

mas usa uma palavra cujo significado não expressa o sentido desejado. O verbo insist não é 

adequado ao texto, como podemos verificar pelo seu significado em inglês
97

: dizer ou 

demandar alguma coisa com firmeza, principalmente quando alguém discorda ou se opõe ao 

que você diz. O modelo de abertura-e-enchimento (slot-and-filler), construído por regras 

gramaticais, e que tem como limite único a gramaticalidade (gramaticalness) (SINCLAIR, 

1991), foi seguido pelo aprendiz, mas ele não consegue se expressar a contento na língua 

inglesa usando uma combinação que não faz sentido nesse idioma.  

 

(39) On the other hand, there were some friends that liked the fact that the boy continue 

[sic; continued] and insists [sic; insisted] in his goals until the end, and stayed really 

connected to the story. 

 

Na versão alterada, a revisora opta por modificar a pontuação do aluno, apesar dela 

estar correta, e acrescenta o sujeito que estava faltando na frase seguinte.  Ela não usa there 

were, o que deixa o texto mais conciso, e substitui insist, que não tem o sentido apropriado, por 

pursue, na colocação PURSUE + GOAL, como mostra a passagem abaixo (Exemplo 40). A 

colocação PURSUE + GOAL é bastante idiomática no inglês; exemplos são oferecidos na 

Figura 3.19. Na Figura 3.20 temos outros exemplos de verbos que poderiam ter sido usados 

com GOAL, como por exemplo, ACHIEVE + GOAL ou ACCOMPLISH + GOAL.   

 

(40) On the other hand, some friends liked the fact that the boy continued to pursue his 

goals until the end. These friends stayed really connected to the story. 

 

 
Figura 3.19: Extrato de concordância de PURSUE +HIS +GOAL no portal SkELL 

                                                           
96 Essa busca foi feita em Collocates, com INSIST na caixa Word/phrase e GOAL na caixa Collocates, com um 

alcance de 4 palavras à esquerda e 4 à direita. 
97 to say firmly or demand forcefully, especially when othersdisagree with or oppose what you say Disponível 

em: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/insist> Acesso em: 7/1/2017. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/firmly
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/demand
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/forceful
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/other
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/other
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/oppose
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/insist
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Figura 3.20: Word Sketch de GOAL  no portal SkELL 

 

 

Concluindo, no texto 1 há indícios do princípio da escolha aberta. Isso significa que o 

aprendiz conhece e usa satisfatoriamente as regras da gramática normativa, o que não garante 

que sempre consiga expressar perfeitamente as suas ideias. Para tal, também é necessário 

conhecer o significado das palavras escolhidas, e avaliar se estão adequadas ao sentido 

desejado para o texto no qual estão inseridas.  

 

 

 

 

3.2.4 Texto 41 

 

O texto 41 é o que tem a porcentagem compartilhada mais baixa, 32%, e 55% de suas 

janelas têm pelo menos uma colocação. Nele podemos destacar o seguinte trecho (Exemplo 

41): 

 

(41) There, while hanging out at the beache [sic; beach], the boy decides to explore the 

cliffs, without his mother’s knowledge. 

 

No COCA há 1 ocorrência para a sequência explore + the + cliffs. A ferramenta, na 

janela 23, cujo nódulo é EXPLORE, não atesta CLIFF como colocado. Já a janela 24, cujo 

nódulo é CLIFF, constata a colocação dessa palavra com EXPLORE, com logDice de 0,203, 

IM de 5,536 e  Escore T de 4,376, assinalando uma satisfatória atração entre as palavras.  No 

texto modificado, a revisora não usa mais there, corrige a ortografia de beache [sic; beach], e 

modifica a pontuação da frase, mas opta por manter a mesma combinação de palavras, como se 

pode ver no exemplo 42. A colocação EXPLORE + CLIFF é pouco frequente no inglês, 

embora exista, conforme mostra a Figura 3.21. O Word Sketch de CLIFF, no SKELL, indica 

que CLIFF é mais usado com colocações que falam de atividades físicas desempenhadas em 

penhascos, abismos e montanhas ou em colocações que descrevam sua aparência (Figura 3.22). 

Além disso, há o uso de CLIFF metafórico em fiscal cliff, que significa algo como abismo 
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fiscal. Uma colocação possível para EXPLORE + CLIFF seria CLIMB + CLIFF ou SCALE + 

CLIFF, conforme indica o Word Sketch (Figura 3.23). Em outras palavras, EXPLORE + 

CLIFF é uma combinação de palavras pouco frequente, e bastante específica, usada pelo 

aprendiz para descrever a estória de um conto lido em sala, mas é possível – um exemplo do 

princípio da escolha aberta tipo I.  

 

(42) While hanging out at the beach, the boy decides to explore the cliffs without his 

mother’s knowledge. 
  
 

 
 Figura 3.21: Colocação EXPLORE THE CLIFF no portal SkELL 

 

 

 
 Figura 3.22: Word Sketch de CLIFF  no portal SkELL 
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   Figura 3.23: Colocações possíveis para CLIFF no portal SkELL 

 

 

Outro exemplo da incidência do princípio da escolha aberta tipo I no texto (Exemplo 

43) é diving scene, para o qual não há registros de ocorrência no COCA. A ferramenta também 

não comprova essa combinação no corpus de referência. Contudo, a revisora opta por usar a 

mesma combinação (Exemplo 44). No mesmo trecho há mais um exemplo (Exemplo 43) desse 

princípio, a sequência PRECISE + FASHION, com 9 ocorrências  no COCA (vide Figura 3.24), 

poucas também no SkELL como se pode observar na Figura 3.25,  e que a ferramenta não  

atesta no corpus de referência. Uma alternativa para precise fashion poderia ser METICULOUS 

+ FASHION ou ACCURATE +FASHION como se pode ver na Figura 3.26. A revisora mantém 

as mesmas palavras usadas no texto original (Exemplo 44). 

 

(43) As far as it goes, the story is quite surprising, and grabs your attention especially 

at the diving scene, since he describes his emotions in such detailed and precise 

fashion. 

 

(44) The story is quite surprising and grabs the reader’s attention, especially at the 

diving scene. Lessing describes the boy’s emotions in a detailed and precise fashion. 

 

 

 
Figura 3.24: Extrato de concordância de PRECISE + FASHION no portal COCA 
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Figura 3.25: Extrato de concordância de PRECISE + FASHION no portal SkELL 

 

 

 

 

 
Figura 3.26: Extrato de concordância de alternativas para meticulous + FASHION e accurate + 

FASHION no portal SkELL 

 

 

Em sua redação, esse aprendiz usa combinações de palavras pouco frequentes na língua 

inglesa, o que faz com que o seu texto, comparado aos outros analisados, seja menos 

idiomático, e esteja mais próximo do princípio da escolha aberta, tal qual descrito por Sinclair 

(1991, 2004). Não há exemplos do princípio da escolha aberta tipo II. 

 

3.2.5 Texto 7 

 

Assim como o texto 41, o texto 7 apresentou 32% de porcentagem compartilhada, a 

mais baixa do corpus de estudo. 62% de suas janelas tinha pelo menos uma colocação. Nele 

podemos destacar o seguinte trecho (Exemplo 45): 

 

(45)"Through the tunnel", the story wrote [sic; written] by Doris Lessing isn't original at 

all, [sic; .It] it brings us in a metaphoric way the growing up of a boy conscience and the 

way he get [sic; gets] ones [sic; one’s?] life obstacles, […]” 

 

Na sequência, the + growing + up + of + a + boy + conscience, o aluno respeita a 

gramaticalidade da língua inglesa, usando artigo antes de um verbo que foi substantivado, a 

preposição adequada, mais uma vez um artigo antes de um substantivo que está sendo 

qualificado por outro substantivo.  Embora gramaticalmente possível, não há registros 

correspondentes para boy + conscience no COCA nem no SkELL. Também na ferramenta 

rastreador de colocação essa colocação não é atestada – uma incidência do princípio da escolha 

aberta do tipo II. Outro exemplo do princípio da escolha aberta do tipo II é GROW UP + 

CONSCIENCE. O significado de grow up é gradualmente tornar-se um adulto
98

 no Cambridge 

                                                           
98  to gradually become an adult Disponível em:< http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/grow-

up> Acesso em: 8/1/2017 

http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/gradually
http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/become
http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/adult
http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/grow-up
http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/grow-up
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Dictionary Online. No COCA há apenas três ocorrências para GROW UP + CONSCIENCE
99

 

(vide Figura 3.27), que corroboram esse significado. Uma alternativa para GROW UP poderia 

ser DEVELOPMENT como se pode observar nas Figuras 3.28 e 3.29.  

 

 
Figura 3.27: Extrato de concordância de GROW UP + CONSCIENCE no portal COCA 

 

 

 
Figura 3.28: Extrato de concordância de DEVELOPMENT OF CONSCIENCE no portal SkELL 

 
 

 

 
Figura 3.29: Extrato de concordância de DEVELOPMENT + CONSCIENCE no portal COCA 

 

 

Na versão da revisora norte-americana esse trecho foi modificado.  Além de corrigir a 

pontuação, separando os períodos simples por ponto final, em vez de vírgula, como prescreve a 

norma culta da língua inglesa; os verbos, usando o particípio passado na voz passiva – the story 

(was) written – e corrigindo a concordância de get e acrescentar past após gets, a revisora não 

usa mais conscience, talvez modificando um pouco o sentido do texto, uma vez que o aluno 

refere-se à consciência do protagonista do conto – um menino. (Exemplo 46). 

 

(46) "Through the Tunnel," a story written by Doris Lessing, isn't original at all. It 

shows us, in a metaphoric way, the growing up of a boy and the way he gets past his 

life obstacles. 

 

                                                           
99 A busca foi feita em Collocates com um alcance de quatro palavras à direita e quatro à esquerda. 
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Nesse texto só há exemplos do princípio idiomático do tipo II. 

 

 

3.2.6 Texto 35 

 

O texto 35 tem a segunda porcentagem compartilhada mais baixa no corpus de estudo, 

37%. 61% de suas janelas têm pelo menos uma colocação. Nessa redação podemos destacar o 

seguinte trecho (Exemplo 47): 

 

(47) She just get [sic; gets] in England in 1949. She wrote many novels by the way most 

of her career she passed doing novels. 

 

A sequência doing + novels tem uma ocorrência no COCA, apesar de a ferramenta 

indicar 0% de porcentagem compartilhada para essa colocação. Ou seja, é uma combinação de 

palavras bem pouco frequente, mas que respeita a norma culta da língua e faz sentido, o que 

caracteriza a incidência do princípio da escolha aberta tipo I. No entanto, uma colocação muito 

mais idiomática seria, por exemplo, WRITE + NOVEL, como atesta a concordância na Figura 

3.30, que o aluno já tinha empregado na mesma frase. 

 

 

 
Figura 3.30: Extrato de concordância de WRITE + NOVEL no portal SkELL 

 

 

Nesse mesmo trecho (exemplo 47), o aprendiz usa o verbo pass em “most of her career 

she passed doing novels”, uma significação aceitável para esse verbo, como explicitado no 

verbete do dicionário Collins Cobuild:  “If you pass your life or a period of time in a particular 

way, you spend your life or the time in that way, for example doing a particular kind of work or 

living in particular conditions. EG Men pass their lives farming their small plots of land” 
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(1987, p. 1047)
100

. A sintaxe para essa acepção, de acordo com o mesmo dicionário, é verbo + 

objeto + verbo com ing (ou adjetivo). A ferramenta aponta 0% de porcentagem compartilhada 

nas janelas cujo nódulo é PASS, e CAREER, DO, E NOVEL são candidatos a colocado. No 

SkELL pode-se observar que o verbo pass costuma ter como objeto palavras relativas à 

legislação, tais como law, legislation, bill, educação, por exemplo, exam, test, examination, ou 

esportes, ball (vide Figura 3.31).   No seu texto o aluno emprega o verbo pass com o sentido de 

passar a vida ou um período de tempo fazendo um determinado tipo de atividade - um 

significado possível, embora pouco frequente - uma evidência do princípio da escolha aberta 

tipo I nessa redação. Uma colocação mais idiomática seria SPEND + CAREER, como mostra a 

Figura 3.32. O Word Sketch de CAREER no SKELL indica que os verbos preferidos de 

CAREER como objeto são pursue, begin, start, further, etc. (Figura 3.33) Entretanto, nenhuma 

dessas escolhas exprime o sentido desejado no texto. Uma possibilidade seria a colocação 

DEDICATE + CAREER, conforme ilustra a concordância na Figura 3.34. Assim, o texto 

poderia ser editado como in a career dedicated to literature. 

 

 
Figura 3.31: Word Sketch de PASS  no portal SkELL 

 

 

 
 Figura 3.32: Extrato de concordância de SPEND HER CAREER no portal SkELL 

 

 

                                                           
100 Se você passa a sua vida ou um período de tempo de um determinado modo, você consome a sua vida ou o 
tempo dessa maneira, por exemplo, fazendo um determinado tipo de atividade ou vivendo em determinadas 
condições. Por exemplo: “Os homens passam suas vidas cultivando seus pequenos lotes de terra...”.  
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 Figura 3.33: Word Sketch de  CAREER no portal SkELL 
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 Figura 3.34: Extrato de concordância de DEDICATE + CAREER no portal SkELL 

 

 

A revisora, além de trocar get do texto do aprendiz por arrived, modifica o trecho, 

optando por não usar a combinação doing + novels, conforme mostrado no exemplo 48.  

 

(48) She arrived in England in 1949. She wrote many novels during her career, which 

were the focus of her writing efforts.  

 

Não há evidências do princípio da escolha aberta tipo II nesta redação. 

 

 

 

Nesta seção a análise qualitativa de três textos com as maiores e de três com as menores 

porcentagens compartilhadas no corpus de estudo teve o objetivo de verificar a incidência do 

princípio da escolha aberta nessas redações. Tal como com o princípio idiomático, observou-se 
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que, além do princípio descrito por Sinclair (1991, 2004), há também uma pequena variação 

desse princípio nos textos escritos pelos aprendizes. A essa variante demos o nome de princípio 

da escolha aberta do tipo II.  

 

 

3.3 Como são distribuídas as colocações ao longo dos textos e o que isso mostra sobre a 

incidência dos princípios idiomático e de escolha aberta? 

Ao explicar como o significado se manifesta no texto, Sinclair (1991, 2004) desenvolve 

dois princípios de interpretação – o princípio idiomático e o princípio da escolha aberta. Ele 

propõe que os dois princípios coexistem nos textos, são necessários para o seu entendimento, e 

que a mudança de um modelo para o outro é abrupta.  

 

Nesta pesquisa, ao analisarmos os gráficos produzidos pelo script rastreador de 

colocações, foi possível observar a distribuição das colocações nos textos dos aprendizes (vide 

Anexo 1). Esses gráficos representam visualmente essa distribuição (BERBER SARDINHA, 

2014b) e mostram a porcentagem de colocações por janela – quanto mais alta a linha, maior a 

incidência de colocação, e, portanto, do princípio idiomático, e quanto mais baixa, menor a 

incidência de colocação, e, por conseguinte, maior a incidência do princípio da escolha 

aberta
101

. Verificamos que não há uma distribuição na incidência dos princípios, de modo que 

uma parte do texto fosse toda idiomática e a outra seguisse o modelo abertura-e-enchimento, ou 

que um texto fosse todo idiomático, ou outro apenas tivesse exemplos de combinações de 

palavras que sigam exclusivamente o modelo abertura-e-enchimento. Os textos com mais 

colocações acima da linha 50 indicam que os alunos usaram mais de 50% de colocações da 

língua inglesa por janela, e que, consequentemente, são mais idiomáticos e com maior 

incidência do princípio idiomático. Os textos cujos gráficos estão majoritariamente abaixo da 

linha 50, por sua vez, assinalam que a porcentagem de colocações por janela está abaixo de 

50%, e que os textos têm maior incidência do princípio da escolha aberta. Em outras palavras, 

os dois princípios coexistem alternadamente nos textos dos aprendizes. 

 

Ao analisarmos os gráficos dos textos revisados, que são mais idiomáticos do que os 

originais escritos pelos alunos, também verificamos que essa alternância entre os dois 

princípios se mantém (vide Anexo 2). Alguns textos têm uma maior quantidade de linhas altas, 

indicando uma alta porcentagem de colocações por janela, logo, maior incidência de colocações 

– evidências do princípio idiomático nas redações. Outros têm maior quantidade de linhas mais 

baixas, abaixo da linha 50, apontando uma menor incidência de colocações – evidências do 

princípio da escolha aberta na produção escrita dos alunos, mesmo após tendo sido revisadas 

por uma qualificada e competente corretora. Isso também ocorre com os textos produzidos por 

jornalistas nativos da língua portuguesa, como demonstrado por Berber Sardinha (2014a, 

2014b). Observa-se nos gráficos (Anexo 3) que a maior parte das colocações usadas estão 

acima da linha 50, o que significa que têm acima de 50% de porcentagem compartilhada com o 

corpus de referência usado no estudo. Em outras palavras, são textos idiomáticos. Mas também 

se nota que há várias colocações abaixo da linha 50, com vários picos na linha zero, o que 

significa que têm 0% de porcentagem compartilhada com o corpus de referência usado e indica 

mudanças abruptas do princípio idiomático para o princípio da escolha aberta. Dito de outra 

forma, são passagens nos textos com 50% ou menos de colocações, ou seja,  são evidências da 

incidência do princípio da escolha aberta em textos produzidos por conhecedores da língua. 

 

                                                           
101 Não há distinção aqui entre os tipos I e II do princípio idiomático e da escolha aberta. 
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Concluindo, o que se constata ao observarmos os gráficos dos textos produzidos pelos 

aprendizes, os gráficos dos textos revisados pela corretora americana, e os gráficos dos textos 

escritos por conhecedores da língua (2014a, 2014b), é que os dois princípios – o princípio 

idiomático e o da escolha aberta - se alternam ao longo dos textos, confirmado o que foi 

proposto por Sinclair (1991, 2004).       

 

3.4 O princípio idiomático e o princípio da escolha aberta num corpus de aprendiz 

 

Ao desenvolver o conceito do princípio idiomático e da escolha aberta, Sinclair (1991, 

2004) usou textos de falantes nativos da língua inglesa. De modo semelhante, Berber Sardinha 

(2014a) ao investigar colocações no português do Brasil utilizou textos de jornalistas brasileiros 

falantes nativos. Diferentemente desses dois estudos, o corpus de estudo desta dissertação é 

constituído por redações de aprendizes da língua inglesa, o que nos exigiu repensar questões 

levantadas por esses trabalhos em relação à linguagem de aprendizes. 

 

Ao se avaliar a incidência do princípio idiomático nos textos dos alunos, observou-se 

que, por vezes, eles usam colocações do inglês, por exemplo, colleagues think, mas sem, de 

fato, referirem-se a colleagues, pessoas com as quais trabalhamos, e sim a colegas de turma, em 

inglês classmates, ou peers, pessoas de uma mesma faixa etária, ou de um mesmo grupo. Ou 

seja, apesar de ser uma colocação, a escolha lexical do aprendiz não condiz com o significado 

desejado ou esperado naquele contexto – nesse caso específico, os alunos de uma mesma 

turma. A esse tipo de incidência se deu o nome de princípio idiomático tipo II.  À incidência do 

princípio idiomático nos textos, tal qual definido por Sinclair (1991, 2004), deu-se o nome de 

princípio idiomático tipo I. 

 

Na análise da incidência do princípio da escolha aberta nos textos dos aprendizes 

brasileiros de língua inglesa, também se observou que, por vezes, os alunos usam combinações 

de palavras que, embora a princípio gramaticalmente possíveis como em the final happened ou 

growing up of a [...] conscience, não fazem sentido na língua inglesa. Nesses casos, os 

aprendizes levaram às últimas instâncias o modelo de abertura-e-enchimento (slot-and-filler), 

construído por regras gramaticais, e que tem por único limite a gramaticalidade 

(gramaticalness) (SINCLAIR, 1991). A esse tipo de incidência se deu o nome de princípio da 

escolha aberta tipo II. Denominamos o princípio da escolha aberta, tal qual caracterizado por 

Sinclair (1991, 2004), de princípio da escolha aberta tipo I. 

 

Mas o que significa um texto estar mais próximo do princípio da escolha aberta ou do 

princípio idiomático? Como saber se ele está mais próximo de um ou de outro?  A incidência 

de um princípio exclui necessariamente a presença do outro?  

 

Para responder às duas últimas perguntas é preciso, num primeiro momento, levar em 

consideração os dados fornecidos pela própria ferramenta rastreadora de colocações: a 

porcentagem compartilhada das janelas, o gráfico representando essa porcentagem, a 

porcentagem de janelas com pelo menos uma colocação, o valor do logDice,  da IM e do 

Escore T, as medidas estatísticas do rastreador de colocações para avaliar a atração das palavras 

atestadas como colocadas no corpus de referência. Com base nesses dados, são calculados os 

valores da análise quantitativa, que são indicativos de que provavelmente o texto utiliza mais 

ou menos colocações. De um modo geral, talvez possa se dizer que um texto com menos de 

43% de porcentagem compartilhada, esteja mais próximo do princípio da escolha aberta. 

Entretanto, assim como nos textos escritos por nativos da língua (SINCLAIR, 1991, 2004; 

BERBER SARDINHA, 2014), verificou-se que nos textos dos aprendizes a incidência de um 
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princípio não exclui necessariamente a presença do outro, conforme podemos confirmar na 

tabela 3.1. 

 

 
Tabela 3.1: Incidência dos princípios analisados nos textos dos aprendizes 

TEXTO PRINCÍPIO 
IDIOMÁTICO TIPO I 

PRINCÍPIO 
IDIOMÁTICO TIPO II 

PRINCÍPIO DA 
ESCOLHA ABERTA TIPO 

I 

PRINCÍPIO DA ESCOLHA 
ABERTA TIPO II 

17 SIM SIM NÃO SIM 

14 SIM NÃO NÃO SIM 

1 SIM SIM SIM SIM 

41 SIM NÃO SIM NÃO 

7 SIM SIM NÃO SIM 

35 SIM SIM SIM NÃO 

 

 

E o que significa estar mais próximo de um princípio ou de outro? No âmbito dessa 

dissertação, estar mais próximo do princípio da escolha aberta significa que o texto analisado é 

um texto menos idiomático e que as escolhas lexicais feitas pelo aprendiz tiveram como limite 

norteador a gramaticalidade da língua. Estar mais próximo do princípio idiomático significa, 

por outro lado, que o aprendiz fez escolhas lexicais que possivelmente também seriam feitas 

por um falante nativo da língua, que tem um vasto número de frases semiconstruídas a sua 

disposição. 

 

Com base nos dados gerados pela ferramenta, e a partir da análise qualitativa dos seis 

textos selecionados, três com as maiores porcentagens compartilhadas e seis com as menores, 

pode-se presumir que em todos os textos rastreados do corpus de estudo há a incidência do 

princípio idiomático tipo I. Entretanto, o que se observou na análise qualitativa é que boa parte 

das colocações usadas nas redações dos aprendizes, e que são indicativos desse mesmo 

princípio, são mais frequentes no inglês falado, o que não seria desejável no texto 

argumentativo proposto pela professora. Outra observação: apesar de ser um indicativo da 

idiomaticidade do texto, e apenas ser identificado na análise qualitativa, o princípio idiomático 

tipo II, presente em quatro das seis redações, não significa que o aprendiz tenha se expressado 

com a facilidade ou a naturalidade que se pressupõe num texto idiomático. Ao contrário, 

dependendo do caso, pode dificultar o entendimento da ideia que se pretende exprimir. Ou seja, 

na análise de textos de aprendizes com essa ferramenta, constatou-se que a indicação da 

presença de colocações e, consequentemente, da incidência do princípio idiomático, não 

significa necessariamente que o texto do aprendiz vá atender às expectativas lexicais de um 

leitor da língua inglesa, embora tenha usado frases semiconstruídas típicas desse idioma. 

 

Em relação ao princípio da escolha aberta, com os dados da ferramenta não há como se 

inferir se a incidência desse princípio é tipo I ou II. Essa distinção também é feita durante a 

análise qualitativa das redações. Constatou-se que, com exceção do texto 1, no qual há 

incidência do princípio da escolha aberta tipo I e II, em dois textos só há o princípio da escolha 

aberta tipo I, curiosamente os dois com a porcentagem compartilhada mais baixa, e em três 

outros só o princípio da escolha aberta tipo II, um dos três com a porcentagem compartilhada 

mais baixa, e os outros dois com a porcentagem compartilhada mais alta. A incidência do 

princípio da escolha aberta tipo I nos textos significa que são pouco idiomáticos, que podem 

soar estranhos ou afetados (SINCLAIR, 1991, p. 79). Essa pouca idiomaticidade, 

adequadamente diagnosticada pela ferramenta, talvez possa ser explicada pelo próprio tema da 

redação – um texto argumentativo a respeito de um conto. A incidência do princípio tipo II, por 
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sua vez, além de sinalizar a ausência de idiomaticidade, também significa que o modelo de 

abertura-e-enchimento (slot-and-filler), que considera o texto uma série de aberturas que devem 

ser preenchidas com um léxico que satisfaça as restrições locais (SINCLAIR,1991), foi levado 

ao limite. Porém, o uso adequado de regras gramaticais não garante a inteligibilidade do texto, 

e o aprendiz, nesse caso, não consegue se expressar a contento, por exemplo, ao usar palavras 

que não fazem sentido no texto.  

 

Os textos selecionados foram reformulados por uma revisora norte-americana, falante 

nativa, experiente e muito bem conceituada na profissão. Corrigiram-se erros de ortografia, de 

concordância verbal e de pontuação. Colocações mais tipicamente usadas no inglês falado, 

como em that good ou sure well, também foram substituídas. Todavia, ao comparar as redações 

originais com as editadas, constatou-se que, boa parte das vezes, os textos foram reescritos 

empregando as palavras usadas pelos próprios aprendizes. Em várias ocasiões, ela só mudou a 

posição das palavras, o que tornou a versão modificada mais idiomática, como pode ser 

comprovado ao se analisar, por exemplo, a porcentagem compartilhada das janelas dos textos 

revisados e, consequentemente, a porcentagem compartilhada total, ou a porcentagem de 

janelas com apenas uma colocação. Isso provavelmente se deve ao fato de que, ao mudar a 

ordem das palavras, mudou-se também a sequência delas na frase, alterando os nódulos e os 

candidatos a colocado de cada janela. 

 

Um texto estar mais próximo do princípio idiomático significa que o autor aprendiz 

empregou um bom repertório de frases semiconstruídas, e que o texto é idiomático. Contudo, 

diferentemente do que acontece num texto de um falante letrado que tem o português como 

língua materna, como no caso do estudo de Berber Sardinha (2014a), ou o inglês, no caso de 

Sinclair (1991, 2004), esse dado por si só não garante que o aluno tenha usado colocações 

adequadas ao seu texto. Pode ser que parte de sua escolha lexical, em vez de fazer com que seu 

texto soe natural e atenda às expectativas de um leitor de língua inglesa, comprometa o próprio 

sentido da ideia que o aluno deseja expressar. Dito de outro modo, a incidência do princípio 

idiomático num texto de aprendiz pode indicar que o aluno empregou uma colocação na qual 

tanto a combinação escolhida quanto o sentido por ela expressado são apropriados, como 

também pode revelar que, embora a colocação seja possível, o seu sentido não é compatível 

com o restante da redação. 

 

Um texto de aprendiz mais próximo do princípio da escolha aberta também apresenta 

nuances que não são existentes em textos produzidos por falantes letrados da língua. No caso 

de um estudante da língua inglesa, pode indicar que ele usou combinações pouco comuns, 

talvez relacionadas à própria especificidade do assunto sobre o qual está discorrendo, mas que 

fazem sentido e expressam com acuidade o seu ponto de vista. Mas podem também sinalizar 

que, além de não ser uma combinação possível, não traduzem o sentido adequado ao texto no 

qual está inserido. Contudo, tanto num quanto no outro, o texto é pouco idiomático. 

 

O objetivo desta seção foi refletir sobre os dados fornecidos pela ferramenta rastreadora 

de colocações e pela análise dos seis textos selecionados. Durante a pesquisa, observou-se que 

a incidência do princípio idiomático e do princípio da escolha aberta num corpus de aprendiz 

apresentam nuances inexistentes em textos de falantes letrados da língua.  Na próxima seção 

serão apresentadas as considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Retomamos aqui os pontos principais do percurso de nossa pesquisa, apontando 

limitações e sugerindo ações futuras com relação a pesquisas e aplicações dos resultados 

obtidos no ensino. 

 

 Conforme mencionado na Introdução, uma das dificuldades do aprendiz da língua 

inglesa é conseguir se expressar de modo natural e fluente. Muitas vezes produzem textos, que 

embora gramaticalmente adequados, soam truncados e artificiais. Uma característica definidora 

da naturalidade e fluência de um texto é o uso de colocações (BERBER SARDINHA, 2014a; 

McCARTHY e O’DELL, 2005). O uso de colocações, por sua vez, ilustra a incidência do 

princípio idiomático, assim como a sua ausência, indica a incidência do princípio da escolha 

aberta.  

 

Nesta pesquisa, assim como na de Berber Sardinha (2014a), analisamos a ocorrência de 

colocações em cada um dos textos que compõe o corpus de estudo, um corpus de aprendiz, de 

modo a avaliar a incidência do princípio idiomático e da escolha aberta na produção escrita de 

cada um dos alunos.  

 

Para tal, foi feita uma varredura das colocações usadas pelos aprendizes em suas 

redações com o script rastreador de colocações (BERBER SARDINHA, 2014a). O 

rastreamento consiste em subdividir cada frase do texto em sequências de até 11 palavras 

consecutivas, na mesma ordem em que aparecem no texto - as janelas. Em cada janela foi 

selecionado um nódulo, e a partir dele, os candidatos a colocados. Para cada par de palavras foi 

feita uma busca no corpus de referência, o enTenTen12,  para determinar em que medida os 

candidatos à colocação correspondem a colocações atestadas nesse corpus. Para ser uma 

colocação comprovada não basta a combinação de palavras ser encontrada no corpus de 

referência. É necessário que tenha um valor igual ou maior que o limite estatístico de 

coocorrência.  No âmbito dessa dissertação, é necessário que esteja acima do limite mínimo em 

pelo menos duas das três medidas do script, independentemente do tipo de colocação avaliado 

por cada medida estatística. As colocações comprovadas foram consideradas um indício da 

aplicação do princípio idiomático pelo aprendiz; as não comprovadas, tidas como um indício do 

princípio da escolha aberta por se tratar de uma combinação pouco comum da língua. Com base 

nos dados quantitativos gerados pela ferramenta foi feita a análise qualitativa dos textos. 

 

Para essa análise foram selecionados 6 textos dentre os que tinham as maiores ou as 

menores porcentagens compartilhadas com o corpus de referência, e averiguado se as 

sequências neles utilizadas eram comprovadas em dois outros corpora – o COCA e o SkELL. 

Esses seis textos também foram revisados por uma profissional americana, e as colocações 

dessas redações revistas rastreadas pelo script para comparar e investigar se haveria alguma 

diferença significativa entre elas e os textos escritos originariamente pelos alunos. 

 

O que se observou ao comparar as duas versões é que nem sempre o contraste em 

termos de escolha lexical é muito grande. Por vezes, a porcentagem compartilhada das duas 

janelas na redação original e na revisada é exatamente igual porque os nódulos e os candidatos 

a colocados são exatamente os mesmos. Outras vezes, a revisora apenas troca a ordem das 

palavras, o que deixa o texto mais idiomático. Isso porque a colocação não depende da ordem 

das palavras, assim como o script idealizado por Berber Sardinha (2014a) identifica colocações 

estatísticas, que independem do sequenciamento das palavras no texto. Por exemplo, strong tea 
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ou tea strong são ambas colocações estatísticas, mas claramente a primeira é idiomática e a 

segunda não. Noutras ela apenas corrige o uso dos tempos verbais, o que também não altera a 

estatística.  O script, isto é, as buscas feitas no enTenTen12, usa lemas, e o lema de um verbo 

usado corretamente é o mesmo de um verbo usado incorretamente. Por exemplo, she run 

yesterday, o lema do verbo é RUN; she ran yesterday, o lema é RUN também. 

 

Neste corpus de estudo estabelecemos que uma porcentagem compartilhada igual ou 

abaixo de 43% indica que o texto tem uma maior incidência do princípio da escolha aberta. 

Esse número é a média aritmética da porcentagem compartilhada de todas as redações do 

corpus. Consideramos que um texto abaixo dessa média está mais próximo desse princípio. 

Contudo, observamos que, no caso de textos de aprendizes, isso não quer necessariamente dizer 

que o texto seja qualitativamente inferior a outro que esteja mais próximo do princípio 

idiomático. Estar mais próximo do princípio da escolha aberta significa que o aprendiz usou 

uma fraseologia menos comum em inglês. Por outro lado, no caso de textos de aprendizes, estar 

mais próximo do princípio idiomático pode indicar que o texto do aluno está repetitivo, ou que 

usou colocações que não estão adequadas ao seu texto, por exemplo, colleagues think, ao se 

referir aos seus colegas de classe. 

 

Essas observações a respeito da incidência do princípio idiomático ou o da escolha 

aberta nas redações dos aprendizes chamaram a nossa atenção para nuances que não tinham 

sido pensadas para os textos de falantes nativos letrados. Ao definir o princípio da escolha 

aberta, Sinclair (1991, 2004) afirma que se trata de escolhas cujos limites são dados apenas pela 

gramaticalidade da própria língua. Mas esse mesmo princípio num texto de um jornalista 

(BERBER SARDINHA, 2014a), ou de um falante da língua inglesa, não implica 

necessariamente num erro, ainda que a ocorrência das escolhas lexicais não seja 

estatisticamente comprovada.  Essas escolhas podem estar exemplificando um uso bastante 

específico, como em sentenças legais, ou mesmo um uso mais criativo da língua, como numa 

poesia (SINCLAIR, 1991, p. 114). O uso de colocações, por outro lado, indica que o texto é 

idiomático, fluente, familiar (SINCLAIR, 1991, 2004; BERBER SARDINHA, 2014a).  

 

  Nas produções escritas dos aprendizes nem sempre o uso de colocação, e 

consequentemente, da incidência do princípio idiomático, significa necessariamente que suas 

redações atendam às expectativas lexicais de um leitor da língua inglesa embora tenham usado 

combinações de palavras possíveis nesse idioma, como por exemplo, certain na frase because 

of the certain limit of words and phrases. A esse tipo de combinação, que embora seja atestado 

estatisticamente como colocação na língua inglesa, não expressa o sentido adequado ao texto, 

deu-se o nome nessa dissertação de princípio idiomático tipo II. Também constatamos que a 

simples observância de regras gramaticais por parte dos alunos nas construções de suas frases 

não é garantia de que consiga expressar satisfatoriamente o sentido adequado aquele 

determinado contexto, como por exemplo, em explore attention, ou the final happened too 

quickly. Para esses casos nos quais gramaticalmente a sequência de palavras é admissível, uma 

vez que está seguindo o modelo de abertura-e-enchimento, mas que não exprime o significado 

almejado, deu-se o nome de princípio da escolha aberta tipo II. Como exposto acima, essas 

variações nos princípios desenvolvidos por Sinclair, não tinham sido previamente aventadas, 

possivelmente por não ter se investigado a incidência desses princípios em corpora de 

aprendizes.  

 

Verificamos que independentemente de um texto estar mais próximo de um princípio do 

que do outro, e de considerarmos as nuances acima apontadas, que os dois princípios coexistem 

nos textos dos aprendizes, nos textos editados pela revisora norte-americana, e nos textos 
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escritos por falantes nativos letrados (BERBER SARDINHA, 2014a). Essa coexistência com 

mudanças bruscas, como descrita por Sinclair (1991), foi visualmente representada nos gráficos 

produzidos pelo script para todos os textos, e são mais evidentes nos textos escritos por nativos 

da língua – como demonstrado nos gráficos de Berber Sardinha (2014a). 

 

A presente pesquisa possui algumas limitações. Uma delas é o tamanho do corpus de 

estudo. O rastreamento de colocações gera uma grande quantidade de dados, o que não permite, 

dada a limitação do tempo, que o corpus seja muito extenso. Outra foi ter apenas uma 

variedade textual – um texto argumentativo. Seria interessante observar como se dá a 

incidência desses dois princípios em outras variedades textuais.  

 

Numa futura pesquisa poderia ser averiguado se 43% é um valor limite indicativo do 

princípio da escolha aberta que pode ser aplicado a outros corpora indiscriminadamente. De 

posse desses dados, também poderiam ser planejadas atividades para apresentarem e ensinarem 

os aprendizes a usarem corpora de referência. Outra possibilidade seria averiguar até que ponto 

a língua materna influencia o uso de colocações, e consequentemente, a incidência do princípio 

idiomático, ao comparamos a produção escrita de alunos de diversas nacionalidades.  

 

Esta pesquisa espera ter contribuído para a LC, em especial com a LC de Aprendiz na 

medida em que foi realizada uma investigação descritiva da linguagem do aprendiz baseada em 

corpora, e pela primeira vez, usado um método intensivo de busca de colocações em corpora 

de aprendizes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Gráficos com as distribuições de colocações nos textos dos alunos 
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ANEXO 2: Gráficos com as distribuições de colocações nos textos revisados selecionados 

para a análise qualitativa 
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Tabela Anexo 2: Numeração dos textos revisados e dos textos dos aprendizes 

Texto Revisado Texto Original do Aprendiz 

000001 1 

000003 7 

000005 14 

000006 17 

000009 35 

000010 41 
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ANEXO 3: Gráficos com as distribuições de colocações nos textos de jornalistas brasileiro 

(BERBER SARDINHA, 2004b, p.198) 

 
 

 


