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ANÁLISE E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE INGLÊS 

À LUZ DA LINGUÍSTICA DE CORPUS 

 
 
 

RESUMO 
 
Argumentamos, nesta dissertação, que o papel da Linguística Aplicada no ensino e 
aprendizagem de línguas envolve uma abordagem prática, assegurando a urgência do 
uso de novas abordagens e tecnologias para a melhoria do ensino. Assim sendo, esta 
pesquisa aporta-se nos estudos da Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA, 2013; 
CORTES, 2013; DUTRA & SILERO, 2010; KECK, 2013; KINDERMANN, 2011; 
TAGNIN, 2014), da pedagogia dos multiletramentos (BORBA & ARAGÃO, 2012; 
KLEIMAN, 2014) e de materiais didáticos para o ensino de línguas (LEFFA, 2007; 
PAIVA, 2014; SILVA, 2010a, 2010b), propondo convergências entre as duas primeiras e 
relacionando-as com a produção de materiais didáticos. Quanto ao tipo de pesquisa, 
adotamos a pesquisa documental (PRODANOV & FREITAS, 2013), que propõe, além 
dos estudos bibliográficos, a análise de documentos diversos. No nosso estudo, 
analisamos as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), o Guia 
de Livros Didáticos do PNLD (BRASIL, 2014) e o seu edital de convocação (01/2013). 
Ainda, a proposta analisa os livros didáticos de inglês do Ensino Médio aprovados pelo 
PNLD para 2015: Alive High (PAIVA et al., 2013), High Up (DIAS et al., 2013)e Take 
Over (SANTOS, 2013). Nosso questionamento é se essas obras foram elaboradas 
tendo em suas orientações e atividades a perspectiva da Linguística de Corpus e, se 
não, como isso poderia ser feito. Após a análise, a pesquisa propõe-se à produção de 
protótipo de ensino/aprendizagem, baseado no uso de alguns dos diversos corpora da 
língua inglesa disponíveis online, além da ferramenta AntConc – ferramenta de 
concordância e de análise de Corpus –, para sugerir alternativas na produção de 
materiais didáticos. A pesquisa justifica-se pelo incremento aos estudos sobre a 
Linguística de Corpus na pesquisa e no ensino, e como interface junto aos 
multiletramentos (KINDERMANN, 2011). Desse modo, com base na pesquisa, 
concluímos que não há evidências do uso da Linguística de Corpus na produção dos 
materiais didáticos estudados e argumentamos que o uso dessa abordagem pode 
representar uma contribuição, tanto para a produção de materiais didáticos para o 
ensino público no Brasil quanto para o processo de ensino e aprendizagem do inglês. 
 
Palavras-chave: Linguística de Corpus. Livro Didático. Multiletramentos. Língua 
Inglesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANALYSIS AND PRODUCTION OF ENGLISH TEACHING MATERIAL 

IN THE LIGHT OF CORPUS LINGUISTICS 

 
 
 

ABSTRACT 
 
In this thesis we state that the role of Applied Linguistics in the teaching and learning of 
languages involves a practical approach, ensuring the urgency of the use of new 
approaches and technologies to improve education. This research in based on the 
studies of Corpus Linguistics (BERBER SARDINHA, 2013; CORTES, 2013; DUTRA & 
SILERO, 2010; KECK, 2013; KINDERMANN, 2011; TAGNIN, 2014), pedagogy of 
multiliteracies (BORBA & ARAGÃO, 2012; KLEIMAN, 2014) and materials for language 
teaching (LEFFA, 2007; PAIVA, 2014; SILVA, 2010a, 2010b), suggesting convergences 
between the first two and relating them to the production of teaching materials. The type 
of research adopted is documentary research (PRODANOV & FREITAS, 2013), which 
proposes, in addition to the bibliographical studies, analysis of various documents. In our 
study, we analyze the Curriculum Guidelines for Secondary Education (BRAZIL, 2006), 
PNLD’s Textbook Guide (BRAZIL, 2014) and its convocation guide (01/2013). Still, the 
research analyzes the English textbooks for high school approved by the PNLD for 
2015: Alive High (PAIVA et al., 2013), High Up (DIAS et al., 2013) and Take Over 
(SANTOS, 2013). Our question is if these works were elaborated considering, in its 
orientations and activities, the perspectives of Corpus Linguistics and, if not, how it could 
be done. After the analyses, the research proposes the production of teaching-learning 
prototypes based on the use of some of the various corpora of the English language 
available online, as well as the AntConc tool – a concordance and Corpus analysis tool - 
to suggest alternatives in the production of teaching materials. The research is justified 
by the increase in the studies on Corpus Linguistics in research and teaching, and as an 
interface with the multiliteracies (KINDERMANN, 2011). Thus, based on the research, 
we conclude that there is no evidence of the use of Corpus Linguistics in the production 
of the didactic materials studied and we argue that the use of this approach can 
represent a contribution, both for the production of teaching materials for public 
education in Brazil and for the teaching-learning process of English. 
 
Keywords: Corpus Linguistics. Texbook. Multiliteracies. English Language. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, no cerne das discussões sobre o ensino de línguas está o comum 

objetivo de propor novos caminhos e abordagens de ensino que sejam eficazes para os 

diversos contextos de aprendizagem (DIAS & ARAGÃO, 2014; LEFFA, 2003; 2012). É 

neste âmbito que a Linguística Aplicada (doravante LA), e especialmente o seu 

segmento que se ocupa das questões relacionadas ao ensino de línguas, firma suas 

práticas. 

É no contexto das práticas da LA que apresentamos a Linguística de Corpus 

(doravante LC) como uma área que utiliza grandes bancos de textos autênticos (de 

língua em uso), conhecidos como corpora, a fim de analisar o funcionamento de uma 

determinada língua em contextos reais de fala e escrita. Dessa forma, esta área da LA 

possibilita a análise sistemática a partir dos padrões de regularidades da língua (COOK, 

2010; KECK, 2013). Apresentamos, a seguir, os objetivos e as justificativas da nossa 

pesquisa. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar o uso da Linguística de Corpus na produção de três dos livros 

didáticos de inglês do Ensino Médio aprovados para 20151, considerando a sua 

possibilidade desde os critérios do Guia de Livros Didáticos do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) (BRASIL, 2014) até a produção dos livros, sugerindo 

possibilidades de uso de protótipos didáticos sob a perspectiva da Linguística de 

Corpus. 

 

 

 

                                                           
1
 A princípio planejamos analisar os quatro livros didáticos aprovados para 2015, mas não conseguimos acesso ao 

livro Way to Go! (TAVARES & FRANCO, 2013). 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar os documentos oficiais do governo que regem os critérios da produção de 

livros didáticos para o Ensino Médio – o Guia de Livros Didáticos do PNLD (BRASIL, 

2014) e o seu edital de convocação (01/2013) – sob a perspectiva da LC, bem como 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), a fim de 

identificar critérios que favoreçam o uso da LC. 

 Observar os três livros didáticos do Ensino Médio aprovados para 2015, a fim de 

identificar se essas obras foram elaboradas sob a perspectiva da LC ou se há algum 

indício do seu uso em sua produção. 

 Sugerir macroestratégias para o uso de LC na produção de materiais didáticos e no 

ensino e aprendizagem de inglês. 

 Abordar a formulação de protótipos didáticos com o uso da LC, a fim de promover a 

facilitação do uso dessa metodologia na produção de materiais didáticos e na sala 

de aula. 

 Discutir os impactos do uso da LC na produção de materiais didáticos para o ensino 

básico e para o processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

São várias as vantagens que justificam o uso de corpus em sala de aula. A 

nossa hipótese é que o corpus pode nos proporcionar ideias e inspirações que podem 

contribuir para a facilitação do processo de ensino e aprendizagem de uma língua 

(DUTRA, 2009). Acreditamos que a LC não apenas serve para trabalhar com descrição 

da linguagem ou estudar lexicografia, mas relaciona-se e contribui consideravelmente 

para o desenvolvimento de múltiplos letramentos. 

Kleiman (2014, p.81) afirma que “as múltiplas práticas de letramento 

intersemióticas contemporâneas exigem do leitor e produtor de textos cada vez mais 

competências e capacidades de leitura e abordagem da informação cuja interpretação 

(e produção) aciona uma combinação de mídias”. Assim, uma vez que acreditamos que 

a LC possibilita o desenvolvimento de múltiplos letramentos, a sua abordagem pode 
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também possibilitar ao aluno o desenvolvimento de sua autonomia, concedendo-lhe a 

oportunidade de ser protagonista do seu próprio aprendizado. 

Muitas das abordagens de ensino baseadas em LC são centradas no aluno, que 

é visto como construtor do seu próprio conhecimento (DUTRA, 2009). Como argumenta 

a autora, o professor aparece mais como um facilitador/mediador da interação com esta 

nova abordagem. 

Segundo Dutra (2009), a LC possibilita a conscientização linguística, que, 

segundo ela, é importante para o aluno e para o professor. Ao tratar da importância da 

consciência linguística do professor (CLP), a autora retoma Andrews (2007) para 

afirmar que “a CLP está diretamente ligada à habilidade linguística do professor e ao 

seu conhecimento pedagógico, uma vez que ela é constituída das competências 

estratégica e linguística e do conteúdo da disciplina (nesse caso, a própria língua)” 

(DUTRA, 2009, p.83). 

Dentre as propostas de ensino de línguas baseadas em conceitos da LC, Berber 

Sardinha (2004) destaca o Aprendizado Movido por Dados como “uma das mais sólidas 

[propostas] para a utilização de material de corpus na sala de aula” (BERBER 

SARDINHA, 2004, p.290 apud DUTRA, 2009, p.83). Segundo Dutra (2009), essa 

proposta se vale de concordâncias, que são “capazes de levar o aprendiz a notar os 

padrões da língua” (p. 84). Outra vantagem que a autora apresenta para o uso da LC é 

que “a língua a que o aprendiz é exposto é autêntica e [...] ele passa a assumir o papel 

de pesquisador linguístico. O professor é, nesse caso, acima de tudo, o coordenador da 

pesquisa” (DUTRA, 2009, p.84). Nos resultados de seu estudo, a autora aponta que a 

“as atividades de busca nos corpora eletrônicos são produtivas porque despertam o 

interesse pela pesquisa em LE, enfatizam a língua em uso [...] e auxiliam a 

compreensão da relação entre aspectos contextuais e significados” (DUTRA, 2009, 

p.95). 

Abordagens como essa, baseadas em conceitos de LC, influenciam diretamente 

o desenvolvimento da criticidade do aluno em diversos aspectos, especialmente em 

relação ao funcionamento de determinada língua (que é o nosso campo de estudo). 

Essa criticidade e aquisição de conhecimento metalinguístico podem ainda representar 
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algumas das condições essenciais para se desenvolver trabalhos com tradução, que 

demanda perspicácia e habilidade na comparação entre sistemas linguísticos distintos. 

Dentre os trabalhos já realizados sobre a relação da LC com a formação de 

professores, destacamos o de Kindermann (2011), no qual inclui-se também a relação 

da LC com a abordagem dos multiletramentos. Em um primeiro momento, a autora 

propõe um panorama da formação do professor de línguas, abordando a práxis no 

contexto da inserção das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) no 

ambiente educacional, seguindo uma abordagem da Linguística de Corpus, ressaltando 

as pesquisas, a produção de material didático, a Aprendizagem Movida por Dados 

(Data-Driven Learning – DDL), o conceito de erro e de English as a Lingua Franca na 

aquisição de língua estrangeira (doravante LE) e apresenta um panorama dos corpora 

de aprendizes no Brasil, destacando o Projeto COMET, um dos seus objetos de 

pesquisa. Num terceiro momento, a autora aborda a Pedagogia de Multiletramentos, 

incluindo a noção de design multimodal, associando-a à formação do professor de 

língua inglesa. Na quarta parte do seu referencial, Kindermann (2011) apresenta 

reflexões sobre a interface pedagógica que propõe, que é LC + Multiletramentos na sala 

de aula. Nesse ponto, a autora explica como se dá a compilação de um Corpus de 

aprendizes e como diversos corpora podem ser utilizados na sala de aula. A autora 

desenvolveu a sua práxis com base no Projeto Helpers, que propunha o ensino 

voluntário de Língua inglesa em universidade pública e particular por meio de alunos-

formadores, e que contou com contribuições das professoras Stella Tagnin e Walkyria 

Monte Mór. Enfim, a autora aponta para os benefícios dessa nova interface pedagógica 

para o processo de ensino/aprendizagem, argumentando que ela soma novas 

perspectivas à formação do professor de inglês, que é o seu argumento central. 

Como vimos, as pesquisas referenciadas confirmam que o trabalho com LC em 

sala de aula promove o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem. Com a LC 

utilizada no ensino de gramática, os padrões se tornam visíveis a partir da frequência 

das repetições. Sendo assim, as regras e estruturas passam a ser reconhecíveis com 

facilidade e maior “divertimento” nas linhas de concordância, o que atrai o aprendiz no 

aprendizado visual da gramática, que é tão pouco atrativa, na maioria dos casos (ELUF, 
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2016). Desse modo, os alunos poderão aprender as regras da língua, sendo eles 

mesmos os responsáveis pelo seu próprio aprendizado. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. Neste capítulo introdutório, 

apresentamos um panorama geral, contextualizando as etapas de estudo e 

apresentando os objetivos e as justificativas que nos motivaram a realizar esta 

pesquisa. 

No capítulo 2, tendo em vista a contribuição para os estudos sobre ensino de 

línguas no Brasil, articulamos no referencial teórico desta pesquisa os seguintes eixos 

temáticos: (1) a Linguística Aplicada (COOK, 2010; KUMARAVADIVELU, 2008; MOITA 

LOPES, 2006; PENNYCOOK, 2001; RAJAGOPALAN, 2006), que está relacionada com 

a investigação de problemas do mundo real; (2) a Linguística de Corpus (LC) 

(CORTES, 2013; GRANGER, 2003; KECK, 2013; MEUNIER, 2011; BERBER 

SARDINHA, 2013) como uma área da LA que utiliza recursos computacionais para o 

estudo de língua autêntica; (3) o suporte dos multiletramentos para as práticas 

linguísticas (BORBA & ARAGÃO, 2012; BORGES & ARAGÃO, 2016; DIAS & ARAGÃO, 

2014; KLEIMAN, 2014; MONTE MÓR, 2014); (4) a importância de um ensino crítico-

reflexivo e autônomo de inglês (JORDÃO, 2010; LEFFA, 2003, 2012; PAIVA, 2005, 

2009, 2014); (5) a produção de materiais didáticos para o ensino de línguas (LEFFA, 

2007; PAIVA, 2014; SILVA, 2010a, 2010b); (6) as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio – doravante OCEM (BRASIL, 2006), de modo a nortear a pesquisa com 

os direcionamentos desse documento com relação ao ensino de língua estrangeira 

nesse nível da educação básica; (7) o Guia do PNLD (BRASIL, 2014) e o seu edital de 

convocação (01/2013), visando apresentar os critérios estabelecidos para a produção 

de livros didáticos de inglês para o Ensino Médio. 

Na primeira parte da fundamentação teórica tratamos dos dois primeiros eixos 

temáticos: A Linguística Aplicada (LA) e a Linguística de Corpus (LC). Apresentamos 

como a LC surgiu como um ramo da LA e quais são as possibilidades da LC no 

contexto de ensino e aprendizagem de línguas. Conforme é apontado por Cook (2010), 

a LA está relacionada com a investigação de problemas do mundo real em que a 
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linguagem é o elemento central. Isso nos leva a pensar: os aprendizes de línguas têm 

tido a oportunidade de conhecer a língua do mundo real? É a partir dessa questão 

global que abordamos a utilidade da LC para o ensino de línguas e, mais precisamente, 

para a análise e produção de materiais didáticos. 

Discutiremos, neste estudo, conceitos da LC, sobre o que esta área trata e para 

que serve, uma vez que ela tem sido cada vez mais pesquisada por autores que 

argumentam que a LC pode desempenhar um papel importante em salas de aula de 

língua (CORTES, 2013; GRANGER, 2003; KECK, 2013; BERBER SARDINHA, 

2013).Em seguida, abordamos os benefícios da LC para o ensino de gramática, a partir 

de uma perspectiva mais pragmática de ensino, que privilegia o uso em detrimento da 

forma descontextualizada. Para isso, lançamos mão dos pressupostos da Gramática 

Funcional (CASTILHO, 2010) e da Gramática Emergente (HOPPER, 1987). 

No terceiro subcapítulo do referencial teórico apresentamos a interface entre a 

LC e os multiletramentos, já proposta por Kindermann (2011). Objetivamos associar 

esta interface com o ensino e aprendizagem de inglês e, mais especificamente, com a 

produção de materiais didáticos de língua inglesa. Sobre os benefícios dos 

multiletramentos para as práticas linguísticas, nos aportamos também nos trabalhos de 

Borba e Aragão (2012), Dias e Aragão (2014) e Borges e Aragão (2016)2. Estes autores 

consideram não somente os benefícios dos multiletramentos como também a 

necessidade dessa abordagem frente às recomendações das Orientações Curriculares 

do Ensino Médio (OCEM) para o ensino de línguas estrangeiras (BRASIL, 2006). Por 

isso, associamos esta necessidade com a importância de um ensino crítico-reflexivo e 

autônomo de inglês (JORDÃO, 2010; LEFFA, 2003, 2012; PAIVA, 2005, 2009, 2014). 

Logo em seguida, discorremos sobre o livro didático de inglês no Brasil, 

apontando para alguns dos desafios na produção de materiais didáticos para o ensino 

de línguas (LEFFA, 2007; PAIVA, 2014; SILVA, 2010a, 2010b) e para a necessidade de 

maior aprofundamento sobre o assunto, já que o livro didático representa uma 

autoridade no ensino, tanto para o professor quanto para o aluno (SOUZA, 1996). 

Como último subcapítulo da fundamentação teórica, apresentamos possíveis 

relações entre a LC e os documentos oficiais para o ensino de línguas, começando 
                                                           
2 Este artigo é o primeiro resultado de um trabalho desta pesquisa no âmbito do Grupo FORTE 
(Formação, Linguagens e Tecnologias), da Universidade Estadual de Santa Cruz. 
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pelas OCEM (BRASIL, 2006) e seguindo até o Guia do PNLD (BRASIL, 2014) e o seu 

edital de convocação (01/2013), visando apresentar um ensaio acerca de alguns dos 

critérios estabelecidos para a aprovação de livros didáticos de inglês para o Ensino 

Médio que podem se aproximar de uma perspectiva de ensino/aprendizagem 

fundamentada na LC. 

Após o referencial teórico, apresentamos no capítulo 3 a metodologia e a análise 

dos dados desta pesquisa. Nesse capítulo, explicitamos os procedimentos e os critérios 

de análise dos livros didáticos. Conforme já apontamos, o nosso objetivo é investigar o 

uso da Linguística de Corpus durante a análise dos três livros didáticos de inglês do 

Ensino Médio aprovados no edital do PNLD para 2015. Em seguida, apresentamos as 

análises que desenvolvemos para os livros Alive High1 (PAIVA et al., 2013), High Up 

(DIAS et al., 2013) e Take Over (SANTOS, 2013),a fim de identificar ou não o uso da 

LC em sua elaboração. 

No capítulo 4, após as análises dos livros didáticos, apresentamos algumas 

macroestratégias e elaboramos um protótipo didático com o uso da LC, com a 

finalidade de apontar possíveis caminhos para a utilização da LC em interface com os 

multiletramentos e abordagens sobre gramática na análise e produção de materiais 

didáticos. Embasados em Rojo e Almeida (2012), Lankshear e Knobel (2013) e 

Kumaravadivelu (2008), desenvolvemos um protótipo didático como um modelo de 

atividade prática que contemple a abordagem da LC e que incentive a criatividade no 

uso das ferramentas dessa área para o ensino, para a análise e para a produção de 

livros didáticos de inglês. 

Salientamos que os desafios desde a elaboração de materiais didáticos até o 

ensino de língua inglesa na educação básica são inúmeros. E uma vez que a prática de 

ensino de línguas está em constante evolução, acreditamos que é sensato considerar o 

uso da Linguística de Corpus na sala de aula, dadas as justificativas já apresentadas e 

outras vantagens que serão apresentadas a seguir no referencial teórico. 

 
 
 
 
 
 



 

 

19 

 

CAPÍTULO II 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
2.1 A LINGUÍSTICA DE CORPUS E AS SUAS POSSIBILIDADES 

 

Uma vez que a Linguística Aplicada está relacionada com a investigação de 

problemas do mundo real em que a linguagem é o elemento central (COOK, 2010), a 

Linguística de Corpus apresenta-se como uma área interdisciplinar da LA 

(KINDERMANN, 2011) que tem sido cada vez mais pesquisada por aqueles que 

acreditam que ela pode desempenhar um papel importante em salas de aula de língua 

estrangeira (ALVES & TAGNIN, 2012; CORTES, 2013; DUTRA & SILERO, 2010; 

GRANGER, 2003; KECK, 2013; BERBER SARDINHA, 2013; TAGNIN & MURAKAMI, 

2014). 

Se a LA está relacionada com a investigação de problemas do mundo real em 

que a linguagem é o elemento central, como defende Cook (2010), os aprendizes de LE 

devem ter contato com o uso da língua em situações concretas de comunicação. Esse 

pressuposto tem mobilizado pesquisadores de diversas áreas da LA a discutirem cada 

vez mais sobre o ensino de línguas. Dentre essas áreas, os pesquisadores que 

trabalham com a LC levantam a bandeira da importância de se trabalhar com dados 

autênticos da língua em uso e delineiam diversas propostas de uso da LC em diferentes 

áreas relacionadas às línguas, como no ensino e aprendizagem e na lexicografia 

(COOK, 2010), e na produção de materiais didáticos (FRANKENBERG-GARCIA, 2014). 

Mas, afinal, o que é e para que serve a Linguística de Corpus? Certamente a 

resposta a esta pergunta vai depender do contexto em que se trabalha com a LC. 

Apresentamos, a seguir, algumas definições e utilidades dessa área no campo da LA. 

 

2.1.1 O que é e para que serve a Linguística de Corpus? 

 

A LC é uma área da LA que utiliza grandes bancos de textos autênticos (de 

língua em uso), a fim de analisar o funcionamento, tanto o padrão quanto as 

irregularidades, de uma determinada língua em contextos reais de fala e escrita. Assim, 
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portanto, esta área da LA possibilita a análise sistemática a partir dos padrões de 

regularidades e casos de irregularidade da língua (KECK, 2013; COOK, 2010). 

Keck (2013, p. 1) define a LC como uma área da Linguística Aplicada “que usa a 

tecnologia de computador para analisar grandes coleções de textos orais e escritos, ou 

corpora, que foram cuidadosamente projetados para representar domínios específicos 

de uso da linguagem, como conversa informal ou escrita acadêmica"3. Segundo Cook 

(2010, p.73), a “LC se preocupa com padrões e regularidades da língua em uso que 

podem ser desvendados por análise sistemática de tais corpora”4. Mas o que é um 

corpus? Cook (2010, p. 73) define corpus como “um banco de dados de língua que 

tenha ocorrido – seja ela escrita, falada, ou uma mistura dos dois”5. Segundo Tagnin 

(2014, p. 14), corpus é “uma coleção de textos digitalizados, compilados segundo 

determinados critérios, considerados representativos de uma língua ou da parte que se 

pretende estudar”6. 

Em concordância com estes autores, Kindermann (2012, p. 142-143) aponta que, 

sendo uma subárea da LA, a LC apresenta, como uma de suas principais 

características, a utilização de dados eletrônicos de língua autêntica, possibilitando, 

assim, a análise da língua em uso. Retomando Tagnin, a autora ressalta que o corpus 

possibilita diversas análises, a partir dos objetivos de cada pesquisa. 

Linguística de Corpus é uma área da Linguística que trabalha com coleta 
de dados para análise de um corpus. De acordo com Tagnin (2005), um 
corpus é “uma coleção de textos, necessariamente em formato 
eletrônico, compilado e organizado de acordo com o critério específico 
dirigido pelo objetivo da pesquisa a que esse corpus se refere”7 
(KINDERMANN, 2012, p. 142-143). 

 

                                                           
3
 Tradução minha para: “Corpus linguistics is an area of applied linguistics that uses computer technology 

to analyze large collections of spoken and written texts, or corpora, which have been carefully designed to 
represent specific domains of language use, such as informal conversation or academic writing”.   
4
 Tradução minha para: “Corpus linguistics is concerned with the patterns and regularities of language use 

which can be revealed by systematic analysis of such corpora”.  
5
 Tradução minha para: “a databank of language which has occurred – whether written, spoken, or a 

mixture of the two”. 
6 Tradução minha para: “A collection of digitized texts, compiled according to certain criteria, considered to 

be representative of a language or of the part one intends to study”. 
7
 Tradução minha para: “Corpus linguistics is an area of linguistics which works on data collection for 

analysis of a corpus. According to Tagnin (2005), a corpus is ‘a collection of texts, necessarily in electronic 
format, compiled and organized according to specific criteria directed by the research objective to which 
that corpus refers’”. 
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Sobre o conceito de língua da LC, Dutra e Silero (2010) afirmam que ela é 

compreendida como um sistema probabilístico que segue uma abordagem empirista da 

linguagem. As autoras citam Larsen-Freeman (2003) para falar sobre a ligação entre a 

forma, significado e uso, considerados indissociáveis e, citando Doughty e Varella 

(1998), Dutra e Silero (2010) afirmam que a abordagem foco-na-forma pode ser tanto 

reativa como proativa. Segundo as autoras, a abordagem foco-na-forma pode ser 

reativa quando os aprendizes recebem um feedback corretivo por parte do professor ao 

não utilizarem certas estruturas linguísticas de modo apropriado. Já a forma proativa da 

abordagem foco-na-forma “implica que o professor, conhecendo seu grupo de alunos, 

possa prever dificuldades de aquisição de alguma estrutura e proponha atividades que 

ressaltem seu uso, ou seja, demonstrando como a forma é efetivamente usada em um 

contexto específico” (DUTRA & SILERO, 2010, p. 913). 

Dutra e Silero (2010, p. 913) afirmam que “forma, significado e uso estão 

inequivocamente interligados tanto na abordagem foco-na-forma reativa quanto na 

proativa” e ressaltam a importância da LC na proposta “Aprendizado Movido por Dados” 

(AMD) (JOHNS, 1994 apud DUTRA & SILERO, 2010, p. 913), sob o argumento de que 

tais atividades “podem propiciar o desenvolvimento linguístico da acuidade dos 

aprendizes” (DUTRA & SILERO, 2010, p. 914). 

De acordo com Meunier (2011), acredita-se que a investigação de uma língua 

baseada na Linguística de Corpus pode ser de grande ajuda para o processo de 

aprendizagem da língua em questão. Do mesmo modo, Granger (2002) refere-se à LC 

como "uma nova perspectiva pedagógica para aquisição de língua estrangeira" (apud 

KINDERMANN, 2009, p. 37). 

Quanto à sua perspectiva pedagógica, isto é, sobre como a LC pode ser usada a 

fim de colaborar com o ensino de gramática de LE, Willis e Willis (1988) afirmam que 

"Corpora têm sido utilizados no ensino de gramática por aproximadamente 25 anos" 

(apud BERBER SARDINHA, 2013, p. 1) e concordam que a LC tem contribuído para o 

ensino. Nesse mesmo sentido, Römer (2010 apud BERBER SARDINHA, 2013, p. 2) 

ressalta que o ensino de gramática com corpora “pode ser feito de duas maneiras: 

diretamente, quando professores e alunos lidam com corpora e indiretamente, quando 
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os escritores de materiais e designers de cursos analisam corpora e transformam as 

suas descobertas em atividades de gramática". 

As autoras Adolphs e Lin (2011, p. 597) propõem como a LC pode contribuir para 

o ensino e aprendizagem de uma língua: "Linguística de Corpus mais comumente 

refere-se ao estudo de amostras de leitura óptica de linguagens faladas e escritas que 

foram montadas de maneira fundamentada para fins de investigação linguística”8. 

Segundo essas autoras, existem dois principais meios pelos quais os corpora podem 

beneficiar o ensino e aprendizagem de línguas: em primeiro lugar, ao incorporar os 

mais recentes resultados baseados em estudos de um corpus em currículos de ensino 

de línguas, materiais e dicionários de ensino; em segundo lugar, incentivando 

professores e alunos para examinar os padrões de linguagem em corpus, como parte 

de suas atividades de aprendizagem (independente) em salas de aula e fora. 

No que se refere à compilação dos corpora, Dutra e Silero (2010) apontam para 

os estudos de corpora de aprendizes, que são recentes – da década de 90 em diante e 

que eles permitem que conheçamos a interlíngua desses aprendizes (SEIDLHOFER, 

2002 apud DUTRA & SILERO, 2010). As autoras ainda citam Conrad (2000), que 

argumenta que os estudos baseados em corpus podem revolucionar o ensino de 

gramática em três aspectos: 

 

1. Descrições monolíticas da gramática do inglês serão substituídas por 
descrições com base em registros específicos; 
2. O ensino de gramática ficará mais integrado com o ensino de 
vocabulário; 
3. A ênfase mudará da acuidade estrutural para as condições 
apropriadas de uso de construções gramaticais alternativas (CONRAD, 
2000, p. 549 apud DUTRA & SILERO, 2010, p. 918). 

 

Dutra e Silero (2010, p. 925) afirmam que a LC dá ao professor a possibilidade 

de “atrelar o ensino da gramática ao ensino de vocabulário, mostrando linhas de 

concordância de um corpus", isto é, a listagem das ocorrências de determinada palavra 

que permite acompanhar o contexto original, considerando as palavras que aparecem 

                                                           
8
 Tradução minha para: “Corpus linguistics most commonly refers to the study of machine-readable 

spoken and written language samples that have been assembled in a principled way for the purpose of 
linguistics research”. 
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antes e depois da palavra pesquisada. As autoras defendem, enfim, que cabe ao 

professor ressaltar que a gramática não está dissociada do léxico. 

No subcapítulo seguinte, argumentamos em favor de algumas vantagens da 

abordagem da LC para o ensino de gramática, considerando algumas abordagens para 

o seu ensino e apontando para aquela que mais se aproxima da perspectiva da LC. 

 

2.2 (PRA)GRAMÁTICA: OS BENEFÍCIOS DA ABORDAGEM DA LINGUÍSTICA DE 

CORPUSPARA O ENSINO DE GRAMÁTICA 

 

No âmbito do ensino e aprendizagem de línguas, o ensino de gramática tem 

levantado discussões desde os primórdios do surgimento dos métodos de ensino de 

línguas. Embora se reconheça a necessidade do ensino da gramática, a preocupação 

em não enfatizar o conteúdo gramatical em detrimento do desenvolvimento de outras 

habilidades está entre um dos principais dilemas do assunto. 

A questão fundamental que norteia esse dilema é: Por que e como 

ensinar/estudar gramática? Essa questão naturalmente sugere outras mais específicas, 

cujas respostas são encontradas a partir de uma revisão das concepções de gramática 

(normativa, descritiva, histórica e funcional) e dos métodos mais apropriados para o seu 

ensino. 

A concepção de gramática dos estudantes é a da Gramática Tradicional, como a 

única que é padrão ou correta (KLEIMAN & SEPULVEDA, 2012; BAGNO, 2009). 

Portanto, a ideia de que a língua não padrão também tem gramática pode causar 

estranhamento e ser de difícil compreensão para os alunos, a exemplo das 

experiências apresentadas por Kleiman e Sepulveda (2012). 

Ao discorrer sobre a obra de Marcos Bagno, intitulada Preconceito Linguístico: o 

que é e como se faz, publicada em 1999, Kleiman e Sepulveda (2012, p. 48) destacam 

que “as ‘ignorâncias’ sobre a língua que sustentam o preconceito linguístico são 

denominados ‘mitos’ por Marcos Bagno”. Segundo as autoras, o sexto mito que o autor 

aponta é o de que “se só a língua padrão é descrita nas gramáticas, então só ela tem 

gramática” (KLEIMAN & SEPULVEDA, 2012, p. 49). 
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Embora Bagno (1999 apud KLEIMAN & SEPULVEDA, 2012) estivesse se 

referindo à Língua Portuguesa, poderíamos dizer que o mesmo mito se aplica à 

aprendizagem de LE. O que o autor destaca é que a língua comumente chamada de 

“não padrão” também é regida por regras e também possui gramática. É provável, 

então, que a falta de aptidão dos alunos para compreender isso pode decorrer da falta 

de preparação dos professores, o que os leva a insistir em apresentar a Gramática 

Tradicional como se ela regesse uma língua homogênea, totalmente restrita às suas 

regras. 

Tendo em vista a desmistificação dessa velha crença, apresentamos alguns dos 

pressupostos do Funcionalismo e da Gramática Funcionalista (CASTILHO, 2010) 

associados ao uso da Linguística de Corpus (LC), que sugerimos como uma ferramenta 

alternativa para o ensino de gramática, que é mais voltada para o uso do que para a 

definição dos componentes da língua a que ela se refere. 

Apresentamos, adiante, como a LC converge com os pressupostos da Gramática 

Funcionalista e defendemos que esta é a que mais se relaciona com a LC. Enfim, 

discutimos sobre os pressupostos teóricos da Pragmática que cruzam os caminhos 

desta nossa proposta. 

 

2.2.1 Gramática(s) para o ensino: da teoria à prática 

 

Na Nova Gramática do Português Brasileiro, Castilho (2010) introduz quatro 

teorias linguísticas e gramaticais, ordenando-as da seguinte maneira: (1) Língua como 

um conjunto de produtos estruturados (Gramática Descritiva); (2) Língua como um 

conjunto de processos estruturantes (Gramática Funcionalista); (3) Língua como um 

conjunto de produtos e processos em mudança (Gramática Histórica); (4) Língua como 

um conjunto de “usos bons” (Gramática Prescritiva, mais conhecida como Gramática 

Tradicional). 

É importante refletir como se dá a apresentação dessas teorias linguísticas no 

contexto escolar. Como temos afirmado, parece que a concepção de língua como um 

conjunto de “usos bons” (que é a concepção da Gramática Tradicional) continua sendo 
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privilegiada em relação às demais, isso quando as outras teorias ou concepções são ao 

menos mencionadas ou explicitadas por parte dos professores nas salas de aula. 

Como Castilho (2010) não tem interesse de enfatizar a relação entre gramática e 

ensino, atendo-se, ao contrário, aos princípios que regem cada uma dessas teorias, ele 

segue apresentando cada uma delas separadamente e aponta, em seguida, aquela à 

qual ele se filia: a Gramática Funcionalista. Dada sua posição, Castilho (2010) destaca 

os postulados da língua como processo estruturante, ao contrário da concepção 

estruturalista de um conjunto de produtos. O autor baseia-se em teóricos como 

Humboldt, Franchi, Ilari, Gleick, Lightfoot, Cilliers, Hymes, Dik, Halliday, entre outros. 

Desse modo, falando do papel da “ciência dos sistemas complexos”, também 

conhecida como “teoria do caos” (GLEICK, 1988 apud CASTILHO, 2010) para a 

abordagem funcionalista, Castilho (2010, p. 62) aborda a indefinição dos componentes 

dos sistemas complexos por si sós, afirmando que “objetos tão complexos como o 

cérebro e a língua do dia a dia não abrem espaço para as descrições exclusivamente 

analíticas [...] a memória, por exemplo, não reside num nêuron, mas nas relações entre 

nêurons”. Assim, são as relações entre os componentes da língua e não os 

componentes em si que a definem. 

Essa relação dos componentes da língua relaciona-se com os pressupostos do 

Funcionalismo, que concebe a língua como um conjunto de funções socialmente 

definidas, um conjunto de processos estruturantes (CASTILHO, 2010). Logo, segundo 

essa corrente, estudar a língua implica estudar o seu contexto de uso. 

Com suas teorias auxiliares, o Funcionalismo abarca disciplinas como a 

Sociolinguística, a Linguística Textual, a Análise do Discurso, a Neurolinguística, a 

Pragmática, entre outras, que podem ser consideradas como subdisciplinas. O número 

de estudos nessas áreas é cada vez mais crescente, apesar do preconceito acadêmico 

por parte dos adeptos da Linguística pura, também chamada de mainstream. 

A seguir, discutimos sobre o paradoxo entre o Formalismo e o Funcionalismo, a 

fim de justificar porque a LC se encaixa nesta última concepção. 
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2.2.2 Funcionalismo e Gramática Funcionalista 

 

Sobre o paradoxo entre o Formalismo e Funcionalismo, Castilho (2010, p. 64) 

apresenta o que ele chama de “pares conceituais”, que designam essas correntes: 

“Linguística independente do falante vs. Linguística centrada no falante, Linguística 

estrita vs. Linguística não estrita, Microlinguística vs. Macrolinguística, Linguística 

autônoma vs. Linguística integrativa, Gramática a priori vs. Gramática emergente etc.”. 

Assim, retomando as posições de Dell Hymes e Dik, Castilho (2010) segue 

apresentando as diferenças entre Formalismo e Funcionalismo, destacando, dentre 

outras, o conceito de língua como um conjunto de orações vs. como um instrumento de 

interação; o modo de descrever as orações: independente vs. dependente do contexto; 

e a autonomia da Sintaxe em relação à Semântica e à Pragmática vs. a Pragmática 

como uma moldura dentro da qual se deve estudar a Semântica e a Sintaxe. 

Ainda retomando os princípios de Hymes, Castilho (2010) formula um quadro no 

qual estabelece com mais detalhes as distinções entre Formalismo (Enunciados como 

estruturas) e Funcionalismo (Enunciados como manifestação da competência 

comunicativa). Desse quadro, destacamos a noção de uso: no Formalismo, a análise do 

código vem antes do uso, enquanto no Funcionalismo a análise do uso vem antes da 

análise do código. 

De igual modo, Castilho (2010, p. 66) resume num quadro os pressupostos de 

Dik sobre as distinções entre paradigma formal e o paradigma funcional, do qual 

destacamos a aquisição da língua, que é inata segundo o paradigma formal (que 

compreende o estruturalismo e o gerativismo), e se dá “[...] pela ajuda dos inputs de 

dados linguísticos extensos e altamente estruturados, presentes em contextos naturais”, 

conforme o paradigma funcional. 

A LC se encaixa nesta última concepção, especialmente porque menciona que, 

no Funcionalismo, a análise do uso vem antes da análise do código e especifica 

também a importância de inputs de dados linguísticos presentes em contextos naturais. 

Dos pares conceituais apresentados por Castilho (2010), destacamos ainda a 

Gramática Emergente em oposição à Gramática a priori. 
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2.2.3 Gramática Emergente 

 

Hopper (1987) foi quem introduziu o termo Gramática Emergente, influenciado 

pelo avanço da Gramática Funcional. Hopper se apropriou desse termo através da 

leitura de um ensaio do antropologista cultural James Clifford e o transferiu do conceito 

original de cultura para o de gramática. Sobre a importação desse termo de uma área 

diferente da Linguística, Hopper (1987, p. 141-142) explica: 

 

Clifford comenta que “Cultura é temporal, emergente e contestada” 
(Clifford 1986: 19). Eu acredito que a mesma coisa aplica-se à 
gramática, que como a própria fala deve ser vista como tempo real, 
fenômeno social, e portanto é temporal; sua estrutura é sempre adiada, 
sempre em um processo que nunca é concluído, e portanto emergente; 
e desde que eu posso escolher apenas uma minúscula fração de dados 
para descrever, qualquer decisão que eu faça sobre limitar o meu campo 
de pesquisa (por exemplo com relação à seleção de textos, ou o 
prestígio do uso de um grupo étnico, classe, idade ou gênero em 
particular) é muito provável que seja uma decisão política, para ser 
contra os interesses de alguém, e portanto contestada9. 

 

Defendendo, tal como Clifford, que a gramática é temporal, emergente e 

contestada, Hopper (1987) enfatiza o termo “emergente” para designar uma gramática 

cuja estrutura é um processo em curso e nunca concluído, como os processos 

estruturantes aos quais se refere Castilho (2010). 

Hopper (1987, p. 142) explica que a noção de Gramática Emergente “significa 

sugerir que estrutura, ou regularidade, vem do discurso e é moldada pelo discurso tanto 

quanto ela molda o discurso em um processo em curso. Logo, a gramática não é para 

ser entendida como um pré-requisito para o discurso”10. 

                                                           
9
 Tradução minha para: “Clifford remarks that ‘Culture is temporal, emergent and disputed’ (Clifford (1986: 

19). I believe the same is true of grammar, which like speech itself must be viewed as a real-time, social 
phenomenon, and therefore is temporal; its structure is always deferred, always in a process but never 
arriving, and therefore emergent; and since I can only choose a tiny fraction of data to describe, any 
decision I make about limiting my field of inquiry (for example in regard to the selection of texts, or the 
privileging of the usage of a particular ethnic, class, age, or gender group) is very likely to be a political 
decision, to be against someone’s interests, and therefore disputed”. 
10

 Tradução minha para: “The notion of Emergent Grammar is meant to suggest that structure, or 
regularity, comes out of discourse and is shaped by discourse as much as it shapes discourse in an on-
going process. Grammar is hence not to be understood as a pre-requisite for discourse”. 
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O autor aponta que essa nova concepção do funcionamento da gramática pode 

representar uma quebra de paradigmas, uma vez que nela não operam os princípios 

até então aceitos pela Linguística. Essa quebra de paradigma é marco de qualquer 

processo de inovação, pois é através da ruptura e da infidelidade às teorias que novas 

teorias surgem e novos caminhos são desvendados. Como defende Leffa (2003, p. 

233): “Diante de uma teoria é melhor ser promíscuo do que fiel. A história não caminha 

se as teorias não forem traídas”. Nesse caso, a história caminhou e caminha rumo a 

novas perspectivas de estudos do uso da língua. 

Em um trabalho desenvolvido sob a perspectiva funcional, Doehler (2011, p. 48) 

sintetiza os pressupostos de Hopper sobre a Gramática Emergente: 

 

Gramática, argumenta Hopper, não é um código fixo, uma configuração 
estática de estruturas e combinação de regras anexas como 
representações abstratas na mente do indivíduo. Ao contrário, ela é o 
evoluído inventário de construções para discurso que são (parcialmente) 
sedimentadas pelo uso repetitivo. “Gramática” é um epifenômeno de 
frequentes combinações de construções. Considerando que gramática é 
um resultado de interações ao invés de um pré-requisito, ela não é um 
código fixo mas é tomada em um processo contínuo de adaptação local 
(emergência) (Hopper 2004: 153)11. 

 

Considerando a gramática como um resultado de interações ao invés de um pré-

requisito do discurso, encontramos, novamente, convergências com os pressupostos da 

teoria funcionalista da linguagem e com a abordagem da LC, que apresentamos a 

seguir. 

 

2.2.4 A Linguística de Corpus e a abordagem funcional 

 

Entender a LC como uma subárea do Funcionalismo implica reconhecê-la como 

uma subárea da Linguística Aplicada (LA), como ressalta Schmitz (2008, p. 244): “A 

linguística de corpus forma parte dos ‘bons ventos’ (RAJAGOPALAN, p. 160-161) da LA 

                                                           
11

 Tradução minha para: “Grammar, Hopper argues, is not a fixed code, a static set of structures and 
combination rules enclosed as abstract representations in the individual's mind. Rather, it is the ever 
evolving inventory of constructions for discourse that are (partially) sedimented through repeated use: 
‘Grammar' is an epiphenomenon of frequent combinations of constructions. Because grammar is a result 
of interactions rather than a prerequisite to them, it is not a fixed code but is caught up in a continual 
process of local adaptation (emergence)’ (Hopper 2004: 153)". 
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e a referida disciplina exemplifica ‘uma linguística de resultados’, por apresentar fatos 

empíricos a respeito da linguagem com base na análise de dados”. 

Apesar de reconhecer a contribuição da LC para a lexicologia, para os estudos 

de tradução e para a preparação de materiais didáticos para o ensino de língua 

estrangeira, Schmitz (2008, p. 244) afirma que muitos dos trabalhos na área da LC “são 

descritivos, sem acusar nenhum encaminhamento prático por parte dos respectivos 

autores”. 

Para não tropeçar nesse ponto, é importante valorizar o lado aplicado dessa 

área, através de propostas que sejam mais práticas, como as de Kindermann (2012) e 

de Tagnin e Murakami (2014), que destacamos como exemplos. 

Tagnin e Murakami (2014, p. 350), introduzindo o conceito de língua ao qual se 

filiam,afirmam que “[...] a língua é um sistema probabilístico (HALLIDAY, 1961), em que, 

embora certas formas sejam possíveis, elas não são prováveis de ocorrer numa 

produção fluente da língua”. 

Com a tarefa de compilar um corpus de especialidade para preparação e 

implementação de um curso preparatório rápido para exame de proficiência e com 

pouco tempo para revisão gramatical, Tagnin e Murakami (2014, p. 350-351) apontam 

para a necessidade de conscientizar os candidatos sobre os aspectos convencionais da 

língua e afirmam que “a Linguística de Corpus tem provado ser extremamente eficaz 

em identificar essas formas convencionais, uma vez que são padrões que se repetem”. 

Diante do curto prazo para a revisão gramatical no curso, os autores escolheram 

trabalhar com a abordagem denominada Data-Driven Learning (DDL), que promove o 

aprendizado a partir da observação da língua e dos seus fenômenos. Tagnin e 

Murakami (2014, p. 352) justificam: “Entre as vantagens de adotar a DDL no ensino, 

podemos citar a independência da metalinguagem gramatical [...] Além disso, o 

aprendiz pode descobrir algo que o professor não pensou em incluir em sua exposição 

tradicional”. 

É por meio dessa independência da metalinguagem gramatical que o aluno tem 

a oportunidade de ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. 

Considerando o fato deque muitas vezes o aluno não assimila os termos e conceitos 

usados pelo professor na exposição tradicional e observando que, enquanto 
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protagonista, o aluno pode ainda pensar além do que o professor havia planejado, 

entendemos que tal autonomia é essencial no processo de aprendizagem. Meunier 

(2002) retoma Bernardini (2000) para reforçar como os corpora em si apresentam uma 

fonte de aprendizado autônoma: 

 

[…] os corpora representam uma imensa fonte de aprendizado 
autônomo e seu uso em aula desenvolve uma compreensão do padrão 
da língua, que é normalmente o alvo desejável no processo de 
aprendizagem (BERNARDINI, 2000 apud MEUNIER, 2002, p. 134). 

 

Aliado à autonomia no processo de aprendizagem está o desenvolvimento da 

conscientização linguística (DUTRA, 2009), que é favorecido pela abordagem da LC, 

uma vez que essa possibilita aos alunos a descoberta dos padrões de regularidades da 

língua, a partir dos quais os alunos podem fazer inferências sobre o uso e 

funcionamento da língua estudada. A conscientização linguística favorece a 

compreensão das relações entre os componentes da língua, possibilitando uma visão 

mais madura a respeito do seu funcionamento. 

Assim sendo, com a finalidade de apresentar as aproximações entre a LC e o 

Funcionalismo, destacamos da revisão teórica da gramática de Castilho (2010) quatro 

pontos de convergência com os pressupostos da LC, que apresentamos a seguir: 

 

1) Definição da língua pelas relações entre os seus componentes e não pelos 

componentes em si; 

2) Orações dependentes do contexto; 

3) Análise do uso antes da análise do código; 

4) Inputs de dados linguísticos de contextos naturais. 

 

Primeiramente, conforme argumentamos acima, a LC considera o princípio da 

definição da língua pelas relações entre os seus componentes e não pelos 

componentes em si. Nessa área não são os componentes isolados que nos dão 

respaldo para a compreensão do sistema linguístico, mas a relação entre eles, a partir 

de um ponto de vista estatístico ou probabilístico. 
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Em segundo lugar, a LC também destaca a importância do estudo das orações 

como dependentes do contexto. Segundo Cook (2010, p. 74), “conhecer uma palavra 

implica conhecer as construções gramaticais em que ela se encaixa; conhecer uma 

estrutura gramatical envolve conhecer as palavras possíveis para construí-la”12. O autor 

aponta que as aplicações da LC são muito mais amplas do que o ensino de línguas e 

acredita-se que têm também revolucionado a lexicografia. 

Na terceira convergência, argumentamos que a análise do uso antes da análise 

do código também é um princípio da LC que se relaciona com a teoria Funcionalista 

que prevê, ao contrário da ordem tradicional, que os conceitos sejam apresentados 

depois da análise do uso da língua. Desse modo, a conscientização linguística facilita a 

compreensão da análise dos códigos. 

Por fim, a importância de inputs de dados linguísticos de contextos naturais é 

crucial para a abordagem da LC. Se a língua analisada não for proveniente de um 

contexto natural, ela não serve para a LC. Dessa forma, a LC pode contribuir 

consideravelmente para a produção de livros didáticos e para a própria formação de 

professores de línguas, propondo o uso de língua real no ensino, desde os livros até os 

exemplos de frases utilizados pelo professor. 

Consideradas as relações estabelecidas entre a LC e a abordagem funcional, 

propomos, a seguir, alguns apontamentos sobre a LC no âmbito da emergência do que 

estamos chamando de uma gramática pragmática. 

 

2.2.5 Linguística de Corpus: emergência de uma gramática pragmática 

 

Após apresentar alguns exemplos práticos sobre o uso da língua, Fiorin (2003, p. 

166) afirma que “[...] o conhecimento do sistema da língua é insuficiente para entender 

certos fatos linguísticos utilizados numa situação concreta de fala”. Tal afirmação 

corrobora o que temos exposto até aqui sobre os pressupostos do Funcionalismo.  

Fiorin (2003, p. 166) também apresenta a importância dos estudos da 

Pragmática, definindo-a da seguinte forma: “a Pragmática é a ciência do uso linguístico, 

estuda as condições que governam a utilização da linguagem, a prática linguística”. O 
                                                           
12

 Tradução minha para: “Knowing a word entails knowing the grammatical constructions into which it 
often fits; knowing a grammatical structure involves knowing the words which are likely to realize it”. 
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autor acrescenta que “a Pragmática estuda a relação entre a estrutura da linguagem e 

seu uso, o que fora deixado de lado pelas correntes anteriores da Linguística, que 

criaram outros objetos teóricos” (FIORIN, 2003, p. 166). 

A Pragmática refere-se, portanto, ao estudo da língua em uso, o que a aproxima 

dos princípios da LC. Tal qual a Pragmática, a LC analisa o funcionamento da língua a 

partir dos usos concretos. Como destaca Fiorin (2003), não se trata de insistir em dar 

ênfase à estrutura linguística e, sim, ao seu uso em contextos reais de comunicação. 

Essa perspectiva de estudos de usos concretos da língua, alinhada aos estudos 

do Funcionalismo, fundamenta a proposta do ensino de uma gramática mais prática, 

mais pragmática. Ensinar a gramática partindo dos usos para a compreensão dos 

conceitos e da estrutura da língua é uma alternativa para os professores que têm 

dificuldades em lidar com dúvidas frequentes dos seus alunos quanto à Gramática 

Tradicional e suas propostas homogeneizantes de classificação dos elementos da 

língua. 

No entanto, para atingir tal façanha, verifica-se a necessidade da fusão de 

métodos ou interfaces para uma abordagem mais “eficaz”. A emergência de interfaces 

justifica-se pela insuficiência de um único modelo teórico para lidar com sistemas 

complexos como a língua, conforme defende Cilliers (2000 apud CASTILHO, 2010, p. 

63): “ao tratar de fenômenos complexos nenhum método revelará por si mesmo o 

objeto por inteiro”. 

De uma perspectiva teórica diferente, mas corroborando os limites do método, 

Kumaravadivelu (2008) apresenta a ideia da sua falibilidade e ineficácia, argumentando 

que um método em si não dá conta de diversas teorias. Ao passo que descreve a 

falência dos métodos, o autor sugere a condição do pós-método, que é um estado de 

negociação que visa a reestruturação da nossa visão do ensino de língua e da 

formação de professores, propondo um refinamento entre teoria e prática. O autor 

destaca os parâmetros pedagógicos de particularidade, praticabilidade e possibilidade, 

que são as três dimensões da pedagogia do pós-método, que sugere a importância de 

convergências e interfaces como novas pedagogias com potencial de aprimoramento 

do conhecimento e da forma de aprendizagem. Portanto, defendemos que as 
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contribuições da LC para a emergência de uma gramática pragmática são válidas e 

bem-vindas. 

A língua, concebida como um conjunto de funções socialmente definidas, está 

em constante processo de mudança. Portanto, o ensino de línguas sempre vai apontar 

para a necessidade do surgimento de novos métodos, abordagens e interfaces. Sendo 

assim, acreditamos que os professores que desejam acompanhar essas mudanças 

devem abandonar o conforto da insistência em um único método ou abordagem e 

ampliar os seus horizontes para novas possibilidades. 

Concernente ao ensino de gramática, a convergência das propostas da 

Gramática Funcional com a LC e os postulados da Pragmática se apresentam como 

uma interface interessante para possibilitar aos alunos novas perspectivas de 

aprendizagem de uma língua. 

Uma vez apresentadas as definições da Linguística de Corpus e algumas de 

suas possibilidades e contribuições, inclusive para o ensino de gramática, introduzimos, 

no tópico seguinte, alguns apontamentos sobre a relação entre a LC e os 

multiletramentos. 

 

2.3 MULTILETRAMENTOS E LINGUÍSTICA DE CORPUS 
 

O termo “multiletramentos” foi utilizado pela primeira vez em 1996, por um grupo 

de pesquisadores australianos, americanos e ingleses, denominado The New London 

Group (NLG), com a publicação do artigo-manifesto A Pedagogy of Multiliteracies: 

Designing Social Future. Kindermann (2011, p. 43) afirma que dentre as questões 

discutidas pelos dez pesquisadores do NLG estavam, por exemplo: “‘O que seria 

ensinar letramentos no futuro?’, bem como ‘O que seria necessário para que a 

educação acompanhasse o contexto do mundo em transformação?’”. 

Essas questões repercutem até os nossos dias, em que os desafios na educação 

são cada vez mais crescentes, demandando competência e estudo para a 

compreensão das constantes mudanças do nosso tempo. Compreender como os 

estudos dos multiletramentos podem nos auxiliar nesse contexto de transformação 

constante torna-se necessário. Contudo, antes de alcançarmos essa compreensão, 
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precisamos definir os multiletramentos. Para isso, recorremos a Dias e Aragão (2014, p. 

382), que definem multiletramentos como um 

 

processo formador para lidar com usos de linguagem em ambientes 
diversos, não somente pelo domínio dos seus códigos, tecnologias e 
técnicas, antes também pela consciência social e política que conduz à 
problematização do cotidiano, numa transformação de visão de mundo 
das pessoas e grupos sociais onde a transformação acontece. 

 

Segundo Dias e Aragão (2014, p. 381), o foco das OCEM, no que diz respeito ao 

conceito de multiletramentos requer “um perfil profissional antenado com práticas 

sociais que envolvem múltiplas culturas e construções de sentido em várias 

modalidades semióticas”. Se a proposta dos multiletramentos visa corresponder aos 

desafios de educar na era digital, é evidente que o professor precisa se envolver nesse 

processo de adaptação a essa nova era na qual os alunos são considerados insiders. 

Nesse sentido, Dias e Aragão (2014, p. 382) afirmam que “é preciso uma 

formação que vai além das capacidades de lidar com códigos, mas que esteja também 

atenta às práticas sociais que tais conhecimentos envolvem em suportes impressos ou 

digitais, considerando as tecnologias associadas à diversidade sociocultural e 

linguística das pessoas”. 

A sensação é de que há uma disparidade entre essas propostas e a realidade do 

ensino nas escolas públicas. Sobre essas práticas de ensino e aprendizagem, Dias e 

Aragão (2014, p. 381) afirmam que 

 

o currículo escolar ainda é gradual-linear, os conteúdos são dispostos 
nele de maneira fragmentada e sequencial, as práticas de ensino e 
aprendizagem ainda são muitas vezes unidirecionais e o professor 
aparece como o detentor do conhecimento enquanto os estudantes 
sentem-se pouco à vontade. 

 

Tais práticas de ensino e aprendizagem precisam ser repensadas e suas 

consequências (re)consideradas. A gradualidade e linearidade do currículo escolar 

podem ter um efeito significativo tanto na maneira como o professor ensina como na 

maneira que o aluno aprende. Isso porque as velhas práticas tendem a se repetir junto 

com os velhos materiais didáticos, muitas vezes já pré-determinados para cada série. A 
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prática frequente de muitos professores na tentativa de uma abordagem mais 

contextualizada é, muitas vezes, o uso de textos como pretextos só para o ensino de 

itens gramaticais isolados do seu contexto. Como resultado, o aluno acaba fazendo a 

mesma coisa: reproduz esses itens isolados da forma como aprendeu, fora do seu 

contexto, sem o entendimento da sua relevância social ou política, sem problematizá-lo, 

sem transformar sua visão de mundo. 

Dessa forma, o ensino unidirecional precisa ceder espaço para um diálogo de 

múltiplas vias nas quais todas as vozes ecoam, já que, na perspectiva dos 

multiletramentos, o aluno é visto como protagonista do seu próprio aprendizado. 

Portanto, muitas práticas de ensino já estabelecidas em uma perspectiva unidirecional 

ao longo dos anos são questionadas diante dessa perspectiva dos multiletramentos. 

Em sua obra intitulada Educação como prática da liberdade, Paulo Freire (1967) 

já fazia críticas ao modelo de alfabetização puramente mecânica, restrita à 

decodificação das letras, e lutava pelo que ele chamava de uma alfabetização 

realmente ligada à democratização da cultura. 

 

Pensávamos numa alfabetização direta e realmente ligada à 
democratização da cultura, que fosse uma introdução a esta 
democratização. Numa alfabetização que, por isso mesmo, tivesse no 
homem, não esse paciente do processo, cuja virtude única é ter mesmo 
paciência para suportar o abismo entre sua experiência existencial e o 
conteúdo que lhe oferecem para sua aprendizagem, mas o seu sujeito 
(FREIRE, 1967, p. 104). 

 

Tais ideias de Freire (1967) são consideradas precursoras do conceito de 

letramento, que hoje já se expandiu. A ideia do homem não como um paciente do 

processo, mas como o seu sujeito, pode ser considerada fundamental para a 

perspectiva dos multiletramentos, como conhecemos hoje. 

Em consonância com tais discussões, Jordão (2010) afirma que a baixa 

autoestima, o senso de desempoderamento, a conformidade e a passividade dos 

alunos em relação ao ensino de inglês na escola só acontece pelo fato de a eficiência 

do ensino de LI estar informada por objetos puramente linguísticos (ao invés de 

discursivos), que atribuem as evidências do aprendizado ao ensino mecânico das 
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estruturas linguísticas (gramaticais e/ou lexicais). Apoiando-se em Celani (2003), 

Jordão (2010, p. 433) ainda afirma que 

 

o ensino de ILE (inglês como língua estrangeira) nas escolas públicas 
brasileiras tem sido mal sucedido: embora a maioria dos alunos tenha 
aulas de ILE a partir da 5ª série do ensino fundamental, eles não 
parecem aprender inglês ou compreender por que ele está incluído no 
currículo. 

 

Outro problema que pode estar contribuindo para o insucesso do ensino de LI 

nas escolas públicas é o isolamento das habilidades, que tem sido também questionado 

até mesmo pelas OCEM. Para evitar esse problema, a prática mais frequente na 

tentativa de uma abordagem mais contextualizada é o uso de textos como pretextos só 

para o ensino de itens gramaticais isolados do seu contexto, conforme já apontamos. 

Quanto a isso, Dias e Aragão (2014, p. 381) afirmam que “podemos desenvolver um 

conjunto articulado de habilidades rompendo com uma noção em habilidades ‘leitura’, 

‘escrita’, ‘fala’ e ‘compreensão oral’”. 

Nesse sentido, a articulação dessas habilidades na prática constitui-se num 

desafio a ser vencido. É preciso muito trabalho e esforço intelectual para romper com 

uma tradição de ensino pautada em uma perspectiva unidirecional, que evita ao 

máximo a convergência de métodos ou abordagens, para, então, partir para uma 

perspectiva que privilegia conexões, convergências, articulações, que se constituem, na 

verdade, como a representação das tendências do mundo pós-moderno (LEFFA, 2003, 

2012). 

É nesse âmbito que afirmamos a validade da interface entre a LC e os 

multiletramentos. Acreditamos que a convergência dessas duas áreas pode nos auxiliar 

nos desafios da prática de ensino de LI, especialmente no que diz respeito às 

transformações do mundo pós-moderno, ao protagonismo dos alunos e a articulações 

das habilidades e competências necessárias a eles na formação de suas identidades. 
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2.3.1 Relacionando as perspectivas da LC e dos Multiletramentos 

 

Um estudo das relações entre a LC e os multiletramentos nos mostra como 

essas duas áreas podem beneficiar uma à outra. Uma das primeiras defensoras dessa 

convergência é Kindermann (2011). Quanto ao ensino de gramática, por exemplo, a 

autora ressalta que “a Pedagogia de Multiletramentos sugere a necessidade de uma 

gramática aberta e flexível [...] que possa auxiliar os aprendizes a descreverem as 

diferenças linguísticas (culturais, subculturais, regionais, nacionais, técnicas e de 

contextos específicos)” (KINDERMANN, 2011, p. 45), o que já podemos conceber como 

uma relação com a LC. Essa flexibilidade e abertura para a multiplicidade e 

heterogeneidade da linguagem e do ensino devem servir de base para a formação do 

perfil do professor. 

Essa relação que estamos apontando entre a LC e os multiletramentos 

apresenta-se também no fato de que a perspectiva dos multiletramentos apoia-se na 

ideia de uso da língua e seus impactos nas pessoas. Sob a perspectiva dos 

multiletramentos, toda a produção de texto é situada com demandas socioculturais de 

interlocutores, o que converge com os pressupostos da LC enquanto filiada a uma 

concepção gramatical mais funcionalista e pragmática, que prioriza o funcionamento da 

língua em diversos contextos. 

Em um artigo intitulado Multiletramentos e Linguística de Corpus: relacionando 

perspectivas, Borges e Aragão (2016) também defendem essa interface como uma 

proposta para o ensino e aprendizagem de línguas. Os autores apresentam um 

panorama de cada uma dessas áreas e, em seguida, apontam para as relações entre 

as perspectivas das duas áreas, sugerindo a validade dessa interface. 

Borges e Aragão (2016) sugerem em seu estudo que as relações entre a LC e os 

multiletramentos podem ser observadas por três diferentes perspectivas: perspectiva 

linguística, perspectiva teórico-metodológica e perspectiva pedagógica. 

Sob a perspectiva linguística, reafirma-se o conceito de língua da LC como um 

sistema probabilístico, que segue uma abordagem empirista da linguagem, na qual os 

traços linguísticos não ocorrem de forma aleatória (DUTRA &SILERO, 2010). Já o 
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conceito de língua apresentado pelas OCEM/LE (BRASIL, 2006), que confere com a 

concepção dos multiletramentos é o de língua 

 

como uma das formas de manifestação da linguagem, 
concebida como um elo entre sistemas semióticos. Um 
sistema complexo e dinâmico, formado por elementos sócio-
históricos, cognitivos e político-culturais que se relacionam 
constantemente e se constituem num instrumento que 
permite ao seu usuário refletir e agir na sociedade (BORBA & 
ARAGÃO, 2012, p. 226). 

 

A partir da perspectiva teórico-metodológica, que é epistemológica, é possível 

observar, para além dos conceitos de língua dessas duas áreas, qual é o campo de 

atuação e a estrutura conceitual de cada uma. Da perspectiva pedagógica é possível 

observar questões relacionadas à autonomia, à emancipação, e ao papel do professor e 

das novas tecnologias nessas duas áreas. 

Para propor as relações dentro dessas perspectivas, Borges e Aragão (2016) 

lançam mão da pesquisa feita por Borba e Aragão (2012) sobre os multiletramentos e 

os novos desafios na formação de professores de línguas. Nesse trabalho, Borba e 

Aragão (2012) baseiam-se nas OCEM (BRASIL, 2006), cuja abordagem de ensino é 

pautada no conceito de multiletramentos, a fim de apresentar quais são as propostas do 

documento e os desafios do professor diante delas. 

Baseados em Kalantzis e Cope (2001), Borba e Aragão (2012) formulam uma 

tabela sinalizando sete abordagens contempladas pelo conceito de multiletramento: 1) 

Letramento digital; 2) Letramento crítico; 3) Multimodalidade; 4) Hipertexto; 5) Gêneros 

digitais; 6) Cidadania; 7) Inclusão/Exclusão. O objetivo dos autores é apontar as 

principais relações entre as perspectivas, sem a ambição de estar considerando, 

sequer, a maioria delas. Vejamos, então, como Borges e Aragão (2016) relacionam 

essas abordagens dos multiletramentos à perspectiva da LC. 

Em relação ao conceito de letramento digital, que nas OCEM (BRASIL, 2006, p. 

97) é concebido como a “‘alfabetização’ de uma linguagem tecnológica”, Borges e 

Aragão (2016) apontam para a possibilidade de relação desse conceito com a LC 

porque a LC propõe, para além do tradicional conceito de letramento, este nível de 

letramento digital, uma vez que a web é o espaço de atuação da LC. 
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Assim, com base no pressuposto de que o pensamento crítico sobre 

determinada língua também está presente nos estudos da LC, Borges e Aragão (2016, 

p. 140) argumentam que a relação entre o letramento crítico e a LC está no fato de 

que, em contato com corpora linguísticos, “o aluno certamente será exposto a um nível 

mais elevado de consciência linguística, o que naturalmente influenciará numa visão 

mais madura tanto do sistema linguístico quanto das questões práticas e reais do seu 

funcionamento.” 

Sobre a multimodalidade, as OCEM (BRASIL, 2006, p. 97) postulam que ela 

“requer outras habilidades de leitura, interpretação e comunicação, diferentes das 

tradicionais ensinadas na escola”. Diante disso, Borges e Aragão (2016) argumentam 

que a multimodalidade possa fazer parte do círculo de possibilidades da LC, 

considerando os tipos diversos de corpora, incluindo, mais recentemente, o advento dos 

corpora multimodais (KNIGHT, 2011), embora saibamos que a maioria dos corpora 

mais utilizados são monomodais. 

 

Um corpus multimodal, para os fins do presente artigo, é melhor definido 
como "uma coleção anotada de conteúdo coordenado em canais de 
comunicação, incluindo fala, olhar, gesto de mão e linguagem corporal, e 
geralmente é baseado em comportamento humano registrado" 
(FOSTER, OBERLANDER, 2007, p. 307-308). A integração de registros 
textuais, de áudio e vídeo de eventos comunicativos em corpora 
multimodais fornece uma plataforma para a exploração de uma gama de 
características léxicas, prosódicas e gestuais e para investigações sobre 
as formas como essas características interagem no discurso da vida real 
(KNIGHT, 2011, p. 392)13. 

 

Knight (2011) argumenta que os corpora multimodais propõem uma análise do 

discurso para “além do texto” e que, “semelhantes aos corpora monomodais atuais, o 

conteúdo dos corpora multimodais, as formas em que são gravados, o seu tamanho, e 

                                                           
13

 Tradução minha para: A multimodal corpus, for the purpose of the current paper, is best defined as ‘an 
annotated collection of coordinated content on communication channels including speech, gaze, hand 
gesture and body language, and is generally based on recorded human behaviour’ (FOSTER; 
OBERLANDER, 2007, p. 307-308). The integration of textual, audio and video records of communicative 
events in multimodal corpora provides a platform for the exploration of a range of lexical, prosodic and 
gestural features and for investigations of the ways in which these features interact in real-life discourse. 
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assim por diante, são totalmente dependentes das metas e objetivos que eles foram 

destinados a cumprir” (KNIGHT, 2011, p. 394)14. 

Ainda de acordo com Knight (2011, p. 393), alguns exemplos de corpora 

multimodais são: AMI Meeting Corpus, CID (Corpus of International Data), MIBL Corpus 

(Multimodal Instruction Based Learning), NMMC (Nottingham Multimodal Corpus), 

VACE Multimodal Meeting Corpus, entre outros. 

Em relação ao hipertexto, Borges e Aragão (2016) retomam Marcuschi e Xavier 

(2010, p. 211-218), que apresentam as seguintes características do hipertexto: perda da 

linearidade, leitura self-service, pluritextualidade ou multissemiose, alto envolvimento, 

emancipação do leitor, dessacralização do autor, “fim” dos direitos autorais, e 

“afogamento” do leitor no oceano de informação. Considerando que somente materiais 

em formato eletrônico é que são os objetos da LC, o hipertexto constitui o seu tipo de 

configuração, sendo, portanto, mais um ponto de convergência da LC com os 

multiletramentos. 

Borges e Aragão (2016) apontam que, com o advento das chamadas 

“comunidades de práticas” (salas de bate-papo, MSN Messenger, Facebook, WhatsApp 

etc.), o antigo e restrito conceito de alfabetização passa a ser questionado segundo a 

perspectiva dos multiletramentos, especialmente no que se refere às quatro habilidades 

(leitura, escrita, fala e compreensão oral). Os autores argumentam que através dos 

gêneros digitais torna-se possível o uso de conjuntos complexos de habilidades, que é 

uma das questões principais do novo conceito de letramento. Desse modo, na LC, o 

texto digital pode facilitar o acesso a essas comunidades de práticas, às quais os 

alunos já têm acesso, o que facilita o trabalho com as habilidades integradas. 

O papel da cidadania no contexto do ensino de LE em escola regular baseia-se 

na preocupação com “uma cultura que permita compreender nossa condição e nos 

ajude a viver, e que favoreça, ao mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre” 

(MORIN, 2000, p. 11 apud BRASIL, 2006, p. 90). Essa preocupação abrange o 

desenvolvimento de consciência social, criatividade e mente aberta para novos 

conhecimentos. Segundo as OCEM/LE (BRASIL, 2006, p. 91), esse conceito de 

                                                           
14

 Tradução minha para: “Similar to current monomodal corpora, the contents of multimodal corpora, the 
ways in which they are recorded, their size, and so on, are highly dependent on the aims and objectives 
that they are intended to fulfil”. 
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cidadania pretende levantar questionamentos relacionados ao aluno, tais como: “De 

que lugar ele fala na sociedade? Por que essa é a sua posição? Como veio parar ali? 

Ele quer estar nela? Quer mudá-la? Quer sair dela? Essa posição o inclui ou o exclui de 

quê?”. Mas como desenvolver o senso de cidadania em aula de línguas estrangeiras? 

Baseados nas contribuições de Van Ek e Trim (1984), as OCEM/LE (BRASIL, 

2006) seguem apresentando, para além da instrumentação linguística, quatro 

contribuições da aprendizagem de línguas estrangeiras relacionadas com a cidadania, 

nas quais encontramos pontes com as propostas dos multiletramentos e da LC. Borges 

e Aragão (2016) relacionam essas contribuições com a LC da seguinte forma: 

A primeira contribuição é estender o horizonte de comunicação do aprendiz, a 

fim de fazê-lo entender que há uma heterogeneidade e que pessoas pertencentes a 

grupos distintos em contextos distintos comunicam-se de formas variadas e diferentes. 

Essa mesma heterogeneidade está presente na abordagem com LC, desde a base do 

corpus (composto por diversos textos, de múltiplos autores, de diferentes lugares), 

como também na pesquisa, na qual o aluno/pesquisador pode acessar o corpus 

segundo os seus critérios, selecionando aquilo que é importante para si.  

A segunda contribuição de uma aprendizagem de LE para a cidadania é fazer 

com que o aprendiz entenda que “há diversas maneiras de organizar, categorizar e 

expressar a experiência humana e de realizar interações sociais por meio da 

linguagem” (BRASIL, 2006, p. 92). Nesse sentido, tanto os multiletramentos quanto a 

LC apresentam múltiplos caminhos e olhares sobre a linguagem. 

A terceira contribuição é “aguçar, assim, o nível de sensibilidade linguística do 

aprendiz quanto às características das línguas estrangeiras” (BRASIL, 2006, p. 92). 

Assim como nos multiletramentos, na LC o aluno lança mão do direito de elevar o seu 

nível de consciência linguística (DUTRA, 2009) através das descobertas dos padrões 

da língua.  

A quarta e última é “desenvolver, com isso, a confiança do aprendiz, por meio de 

experiências bem-sucedidas no uso de uma língua estrangeira” (BRASIL, 2006, p. 92). 

Uma vez que na LC o aprendiz é tratado como o principal responsável pelo seu 

conhecimento, adquirir confiança por meio de suas experiências é um resultado 

esperado. 
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Dessa maneira, Borges e Aragão (2016) argumentam, enfim, que tanto os 

multiletramentos quanto a LC promovem a cidadania pela sua contribuição não só para 

o profissional do ensino de línguas como também para a formação do aluno-

pesquisador. 

Ao tratar das questões relativas à inclusão e exclusão, as OCEM/LE (BRASIL, 

2006) alertam para a diferença entre inclusão e inserção, advogando que não basta 

simplesmente expor os alunos às propostas educativas e sociais. Em outros termos, 

não basta criar políticas educacionais ou projetos de inclusão e simplesmente inserir os 

outrora excluídos; é necessário verdadeiramente incluí-los, envolvê-los no processo, e 

isso abrange uma série de requisitos, como capacitação de professores, engajamento 

de escolas, preparação de pais, alunos e funcionários e recursos condizentes, para citar 

alguns exemplos. 

Tal como os multiletramentos, a LC não deixa de ter as características de um 

projeto de inclusão, embora isso seja no âmbito linguístico. Conforme já pontuamos, a 

proposta da LC tem como um dos objetivos contribuir para o desenvolvimento da 

consciência linguística dos alunos (DUTRA, 2009). Por isso, o trabalho com LC prevê 

todos esses requisitos para a sua inclusão (e não somente inserção). 

Ao discutir sobre o ensino de língua inglesa para a convergência e diversidade, 

Monte Mór (2014, p. 244) argumenta que “na concepção de cultura segundo a noção da 

diversidade, a aprendizagem de uma língua estrangeira pode favorecer a promoção de 

uma educação crítica, conforme propõem as teorias de letramentos para as sociedades 

atuais”. 

É preciso considerar os esforços que devem ser empregados nesse trabalho. 

Após o estudo dessas relações, concluímos que os desafios na articulação dessas duas 

áreas são muito mais práticos do que teóricos. Um trabalho como esse exige esforço 

teórico e muita disposição, a fim de que se alcance o resultado desejado. 

No tópico seguinte esboçaremos um breve panorama dos livros didáticos de LE 

no Brasil. 
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2.4 O LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS NO BRASIL 
 

Com o avanço das pesquisas em LA, e a constante preocupação com o ensino 

de línguas no contexto do ensino brasileiro, o interesse por assuntos relacionados à 

análise e produção de materiais didáticos tem crescido consideravelmente (SILVA, 

2013). 

Atualmente, são inúmeras as questões que suscitam o interesse nos assuntos de 

análise e produção de livro didático (LD) de LE. Mas não foi sempre assim. Dentre as 

questões que corroboram o crescimento das pesquisas sobre o LD no Brasil, a recente 

inclusão das línguas estrangeiras (inglês e espanhol) no Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), no edital de 2011, pode ser citada como um marco (SILVA, 2010a). 

Atualmente, segundo esse autor, há uma preocupação com a continuidade e a 

abrangência do PNLD, o que leva o autor a apontar para a necessidade de constante 

atenção em relação às pesquisas sobre o LD e sobre o papel dos professores que 

usarão esses livros. 

Essa preocupação é pertinente, uma vez que, dada a recente inclusão do LD de 

LE no PNLD, não consta nas OCEM (BRASIL, 2006), nem nos documentos oficiais 

anteriores, nenhuma atenção dada ao livro didático de LI, o que tem levado vários 

pesquisadores a discutirem essa questão. As preocupações das OCEM (BRASIL, 2006) 

voltam-se mais para o destaque da importância do ensino de LE no currículo, noções 

de letramento, cidadania, inclusão/exclusão e orientações pedagógicas para o 

desenvolvimento das habilidades a partir das teorias sobre letramento. É por essa falta 

de preocupação com os assuntos relacionados ao LD que Silva (2010a, p. 213) afirma 

que, segundo Coracini, muitas das decisões nos processos de produção e editoração 

“são baseadas em experiências relatadas por professores e tomadas como naturais, 

dada a ânsia com que comparecem a eventos das editoras em busca de novas formas 

de ensinar: é o que se espera e o que se vende”. 

Recentemente, vários autores que apontam para as mais novas tendências do 

ensino de LI têm também se preocupado em relacionar essas inovações com a 

produção de LD de LI (LEFFA, 2007; SCHEYERL & SIQUEIRA, 2012; PAIVA, 2014), 

criando uma ponte entre os estudos da LA e o trabalho prático da produção desses 

materiais. Portanto, consideramos relevante apresentar uma visão panorâmica dos 
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estudos sobre LD de LI no Brasil, a fim de compreender as razões em torno do avanço 

das pesquisas nessa área e as questões que norteiam esse crescimento. 

 

2.4.1 Pesquisas sobre o LD entre 1998 e 2008 

 

Em uma pesquisa sobre análise e produção de LD no Brasil, Silva (2010a, p. 

209) afirma que “durante muitos anos os estudos de Linguística Aplicada no Brasil 

referiam-se apenas ao ensino e aprendizagem de línguas”. Somente depois da 

consolidação da área no Brasil é que a LA se ampliou, atingindo outros contextos e 

reafirmando o seu caráter interdisciplinar. 

Nesse sentido, o autor apresenta um levantamento feito por Moita Lopes, em 

1999, sobre as pesquisas brasileiras nas diversas áreas da LA entre 1968 e 1999. Silva 

(2010a) aponta para o fato de que, entre os 17 tópicos mais prestigiados na pesquisa 

de Moita Lopes, apenas 2 referiam-se a materiais didáticos (e ainda assim, não 

especificamente a livros didáticos). Os dois tópicos ocupam o 8º lugar (avaliação de 

material didático) e o 13º lugar (elaboração de material didático). De acordo com Silva 

(2010a, p. 210-211), esse levantamento evidencia que “pesquisas sobre materiais não 

parecem ter sido uma tônica nos estudos de Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas 

no Brasil nos primeiros trinta anos de existência da área no país”. 

O autor ainda faz referência à publicação de um catálogo analítico de trabalhos 

sobre materiais didáticos coordenado por Fracalanza e Santoro em 1989. Segundo 

Silva (2010a, p. 211), em relação à língua estrangeira, “esse catálogo apresenta 20 

trabalhos feitos no Brasil entre 1935 e 1989 (20 trabalhos em 54 anos) [...].A maioria 

dos trabalhos tem foco em conteúdo ou método (13 trabalhos), os demais focalizam 

avaliação e seleção de materiais”. Isso comprova, segundo o autor, as descobertas do 

levantamento de Moita Lopes sobre os assuntos mais prestigiados em pesquisas sobre 

materiais didáticos. 

Silva (2010a, p. 211) afirma que, “no Brasil, o livro didático de línguas tem sido 

objeto de poucas pesquisas, debates, discussões, em comparação à importância que 

tem nas escolas e salas de aula brasileiras”. Ele faz referência a alguns autores como 

Souza (1996), que falam da posição de autoridade do livro didático na sala de aula, 
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entre outros que defendem que compete à LA a dedicação aos estudos sobre o LD. 

Referindo-se a Coracini, Silva (2010a, p. 213) concorda que “segundo a autora, a 

Linguística Aplicada tem se preocupado, portanto, com a construção de propostas ditas 

inovadoras e adequadas, não se questionando se são apreendidas nos livros didáticos 

e nas escolas”. 

É por causa da relevância desse objeto de estudo da LA que, em uma pesquisa 

sem precedentes, Silva (2010a) fez um levantamento dos tópicos e tendências de 

investigações sobre o LD de línguas estrangeiras entre 1998 e 2008. Para essa 

pesquisa, o autor consultou: 1) páginas da internet de programas de pós-graduação 

stricto senso na área de LA, estudos da linguagem ou LE de universidades brasileiras; 

2) o banco de teses da CAPES; 3) revistas especializadas e consideradas importantes 

na área, como The ESPecialist, DELTA, Trabalhos em Linguística Aplicada, Revista 

Brasileira de Linguística Aplicada, e Linguagem e Ensino; 4) a realização do I Simpósio 

sobre o Livro Didático de Língua Materna e Língua Estrangeira - SILID (2007) e II 

SILID/ISIMAR – Simpósio sobre Materiais e Recursos Didáticos (2008) na PUC-Rio, 

como eventos específicos sobre o livro didático de línguas. 

Tal pesquisa revela, primeiramente, que houve um aumento significativo de 

trabalhos sobre LD em relação à pesquisa feita por Fracalanza e Santoro, que 

apresentou um resultado de apenas 20 trabalhos em 54 anos, entre 1935 e 1989. Nos 

10 programas de pós-graduação, Silva (2010a) apresenta como resultado que 49 

trabalhos foram feitos em nível de mestrado e 4 em nível de doutorado entre os anos 

1998 e 2008. O autor ainda esboça em uma tabela os principais assuntos dessas teses 

e dissertações: a maioria delas (16) se dedica às habilidades da LE (10 a habilidades 

de leitura; 4 à produção escrita e 2 à compreensão oral). O segundo tópico mais 

pesquisado por esses trabalhos são os conteúdos linguísticos (atos de fala, verbos, 

adjetivos, colocações, variação e vocabulário) do livro (9 trabalhos; sendo 2 sobre atos 

de fala, 3 sobre verbos e 1 para cada um dos outros tópicos). E o terceiro tópico mais 

pesquisado são as representações (8 trabalhos). Esses são os tópicos que destacamos 

dentre outros assuntos que podem ser lidos na íntegra no trabalho de Silva (2010a). 

Quanto aos artigos acadêmicos, a pesquisa do autor mostrou a existência de 10 

artigos publicados entre 1998 e 2008 sobre algum aspecto de LDs de LE nas 5 revistas 
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mencionadas acima. A pequena quantidade de artigos publicados confirma a opinião de 

alguns autores citados por Silva (2010a), que já falavam da escassez de produção na 

área de LD de LE. 

Ao considerar os dois eventos específicos sobre o livro didático de línguas 

realizados em 2007 e 2008 na PUC-Rio, Silva (2010a, p. 223) discorre sobre o foco dos 

trabalhos sobre os LDs de LE: 

 

O conteúdo de livros didáticos ainda tem sido analisado sob diferentes 
óticas, e no primeiro evento há uma maior concentração de trabalhos 
que o enfocam, estando envolvidos aspectos ou elementos linguísticos, 
discursivos (gêneros, por exemplo), culturais, representacionais e de 
identidade. Mas percebe-se uma crescente preocupação com as 
imagens e outras modalidades de uso da linguagem presentes em livros 
didáticos de línguas. 
Os trabalhos mais recentes inscritos nesses dois eventos parecem 
mostrar um caráter inter/multidisciplinar (como o próprio evento) em que 
conhecimentos sobre artes e design, linguística aplicada, educação, 
cultura, multimodalidade são postos em conjunto na tentativa de 
entendimento de um mesmo objeto – o livro didático de línguas. 

 

Diante disso, constatamos na pesquisa feita por Silva (2010a) que não há 

menção de nenhum trabalho sobre o LD que considerasse a perspectiva da Linguística 

de Corpus em nenhum aspecto ou etapa da pesquisa. Isso nos leva ao entendimento 

de que a relação entre a LC e os LDs de inglês para o ensino público é ainda 

inexistente no Brasil. Portanto, nos parece provável, frente à literatura revisada até o 

momento, que o trabalho que propomos aqui seja pioneiro nessa relação. 

 

2.4.2 Pesquisar (com) (no) o livro didático de língua estrangeira 

 

Apresentamos no título desta seção o que foi proposto numa oficina ministrada 

por Silva (2010b) no III SILID/II SIMAR, com o objetivo de “instigar os participantes a 

pensar e debater sobre a definição de pesquisa e sobre pesquisas relacionadas com 

livros didáticos de língua estrangeira” (SILVA, 2010b, p. 112). 

Nessa oficina, Silva (2010b) procurou abordar alguns assuntos relevantes que 

dizem respeito a pesquisas sobre o LD. Na primeira parte da oficina, o autor abordou 

questões relacionadas à pesquisa (O que é pesquisa? Como se faz? Para quem se 
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faz?). Na segunda parte, Silva (2010b, p. 119) solicitou aos seis participantes que 

elaborassem propostas de pesquisas sobre livro didático, respondendo aos seguintes 

itens: 

 Tema de pesquisa relacionado com o livro didático de LE. 

 Qual é a pergunta de pesquisa? 

 Como pesquisar? 

 Como coletar e analisar dados? 

 Por que pesquisar isso? 

 Que tipo de pesquisa seria? 

 Para quem pesquisar? 

 

Como parte das suas orientações aos participantes, o autor apresentou três 

possibilidades de pesquisas relacionadas aos LDs, que se resumem no título da oficina: 

 

I) “Pesquisar com o livro didático implica em investigação, por exemplo, de 

atitudes ou atuação de professores e ou alunos frente a algo trazido pelo livro 

didático” (SILVA, 2010b, p. 123). 

II) “Pesquisar no livro didático refere-se a entender como determinado assunto, 

habilidade, tópico gramatical, gênero discursivo, aspecto cultural, ou outro 

item é tratado em um ou mais livros didáticos” (SILVA, 2010b, p. 123). 

III) “Pesquisar o livro didático pode envolver a investigação do processo de 

criação de um livro, e dos agentes mediadores responsáveis pela sua 

concepção, editoração, e ainda a comercialização” (SILVA, 2010b, p. 123). 

 

Dadas as diferentes possibilidades de pesquisa com/no/do LD, encontramos em 

Silva (2010b) premissas para o desenvolvimento de pesquisas nessa área. Procuramos 

classificar a nossa pesquisa em uma dessas três possibilidades e chegamos à 

conclusão de que, diferentemente das pesquisas elaboradas pelos participantes da 

oficina, que foram facilmente classificadas pelo autor em uma dessas três 

possibilidades, a pesquisa que nós propomos parece apresentar um pouco de cada 
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uma das três possibilidades, porque propõe convergências e diálogos desde a 

produção até a projeção de possíveis relações de interação do professor com o LD. 

Seguem as nossas justificativas: 

 

I)  A nossa pesquisa é com o LD porque, na etapa final da pesquisa, nós 

propomos protótipos de ensino em diálogo com macroestratégias para o 

professor, contendo alternativas diferentes das abordagens que ele encontra 

nos LDs que analisamos nesta pesquisa. 

II) Pesquisamos também no LD porque, na primeira etapa da pesquisa, 

propomos uma análise da disposição dos conteúdos dos LDs, buscando 

observar se o LD foi ou não elaborado tendo como uma de suas orientações 

a LC. Trata-se da etapa mais descritiva da nossa pesquisa, em que nos 

valeremos dos pressupostos teóricos da LC, a fim de analisarmos a sua 

presença ou ausência na produção do LD. É a partir desta etapa que iremos 

sugerir protótipos didáticos com o uso da LC como alternativas para se 

trabalhar o conteúdo do livro em sala de aula ou, até mesmo, na própria 

produção de LD. 

III) Também pesquisamos o LD na medida em que estamos investigando a sua 

produção e os pressupostos teóricos que a fundamentam. Desses 

pressupostos, queremos destacar os que mais se relacionam ou se 

aproximam das concepções da LC. 

 

Sendo assim, a nossa pesquisa apresenta múltiplas possibilidades e diferentes 

faces dos interesses que geralmente norteiam os trabalhos sobre LDs. Isso pode se 

explicar pelo fato de propormos a convergência entre a LC, os multiletramentos e a 

análise e produção de materiais didáticos e por buscarmos sugerir convergências e 

interfaces ao invés de apontar para uma única abordagem. 
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2.4.3 A pesquisa em livros didáticos de língua inglesa 

 

Ao considerar a escola um aparelho ideológico de estado e, no seu interior, o 

livro didático enquanto relação social de poder, Souza (1996) propõe uma discussão 

sobre a autoridade e a autoria no livro didático. Segundo a autora, o livro didático detém 

uma autoridade do saber tanto para o professor quanto para o aluno, porque cria 

paradigmas de ensino, norteia o conhecimento e promove a hierarquização do saber, 

bem como a seleção e organização dos conteúdos. Souza (1996, p. 56) argumenta que 

“o livro didático constitui um elo importante na corrente do discurso da competência: é o 

lugar do saber definido, pronto, acabado, correto e, dessa forma, fonte última (e, às 

vezes, única) de referência”. 

É válido salientar que houve épocas na história do ensino de línguas no Brasil 

em que o livro didático era tão intrinsecamente ligado a um determinado método, que as 

pessoas chegavam a chamar o livro didático de método. Uphoff (2008, p. 14) explica 

que “esse hábito de usar ‘método’ e ‘livro didático’ como se fossem sinônimos vem da 

época do audiolingualismo quando tudo o que acontecia em sala de aula girava em 

torno de um pacote fechado de materiais”. Isso é um atestado claro da ausência da 

autonomia do professor nessa época. 

Nesse sentido, Souza (1996) nos chama a atenção para as condições de 

produção dos LDs, a fim de compreendermos como eles funcionam na relação social de 

poder, firmando-se como autoridades na sala de aula. Quando se refere à autoria, 

Souza (1996) ressalta que as questões tratadas nos LDs oscilam entre a proposta dos 

autores propriamente ditos e a das editoras, enquanto agentes de controle e censura. A 

pesquisadora enfatiza que o autor sempre passa pelo crivo editorial, que é composto 

por razões não apenas ideológicas, mas também econômicas. 

A respeito do aparato editorial e das suas motivações financeiras, Souza (1996, 

p. 58) afirma que é nesse momento que “a presença do ‘autor’ tende a desaparecer, no 

sentido foucaultiano do termo, pois o livro deverá apresentar sucesso de mercado. O 

livro didático que não vende está fadado ao fracasso e, consequentemente, ao 

desaparecimento”. 
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Com a inclusão do LD de LI no PNLD em 2011, pode-se dizer que esse 

programa se constitui como o maior dentre os agentes de controle, uma vez que as 

editoras também devem cumprir com o que está estabelecido pelo PNLD, caso almejem 

que o seu livro seja aceito pelo mesmo. 

Nesse contexto, podemos considerar que, muitas vezes, as tentativas dos 

autores de corresponder às expectativas dos agentes de controle (o PNLD e as 

editoras) acabam falhando, por não conseguirem conciliar os interesses desses agentes 

com a emergência de novas abordagens de ensino e também com as suas próprias 

crenças, um problema resultante da ilusão da autoria. Souza (1996, p. 58) reitera que, 

“no caso da língua inglesa, parece haver uma eterna busca da competência 

comunicativa e da língua enquanto ‘natural’, mas realizadas através de frases soltas ou 

diálogos estanques”. Portanto, para entender esses resultados é preciso entender as 

condições de produção dos LDs. Souza (1996, p. 59) conclui que “o autor do livro 

didático é destituído de autonomia, pois, para existir no interior do aparato editorial, 

precisa estar em conformidade com seus padrões”.  

Fazendo referência aos argumentos de Souza (1996), Silva (2010a) destaca a 

importância de mais estudos sobre o LD e o seu lugar na sala de aula. Segundo o 

autor, o prestígio ou a relevância do LD está presente até mesmo na elaboração de 

programas e currículos. E, sendo ele um instrumento difusor de ideologias, o LD precisa 

ser o foco de mais atenção de pesquisas da área da LA. 

Muitos outros autores têm discutido sobre a produção de LDs e a sua relação 

com o ensino de línguas. Em um artigo intitulado O papel eminentemente político dos 

materiais de inglês como LE, Rajagopalan (2012) propõe uma reflexão bastante 

pertinente sobre o assunto. 

Inicialmente, o autor lembra da subserviência da área de ensino de línguas em 

relação à Linguística dita “teórica” nos primórdios dos estudos aplicados. Com as 

mudanças no universo da LA, Rajagopalan (2012) acredita que “há um consenso 

crescente hoje em dia entre os linguistas aplicados de que é preciso trilhar novos 

caminhos com esforço próprio, inspirando-se em diversos domínios do saber, ao invés 

de ficar à mercê apenas da Linguística” (RAJAGOPALAN, 2012, p. 62). 
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Em seguida, o autor aponta para fatores que impedem o progresso real do 

ensino de línguas, como a escolha da norma ou um modelo de comportamento 

linguístico, por exemplo. Assim, ele refuta a ideia de que é preciso se ter um código fixo 

e estável para se executar um programa de ensino de línguas, já que, devido à 

globalização e proliferação de diversas variedades da língua, “torna-se extremamente 

questionável a manutenção de velhas fórmulas de planejamento de programas de 

ensino de línguas em torno de uma só norma como o fulcro” (RAJAGOPALAN, 2012, p. 

64). É nesse contexto que o autor aponta para a emergência do termo World Englishes 

e chama a atenção para os projetos políticos que se escondem por trás da norma, que 

ignora essas variedades. 

Esse senso crítico sobre a produção dos LDs representa um avanço que 

inevitavelmente afeta as condições de produção desses materiais, como também 

contribui para a reflexão sobre novos caminhos e práticas. Dentre essas reflexões, 

podemos pensar nas representações das variedades linguísticas do inglês nos LDs, 

bem como nas representações culturais que, se bem analisadas, darão todo o sentido 

aos projetos políticos por detrás da norma, como nos aponta Rajagopalan (2012). 

Se o inglês está no mundo, onde está o mundo nos materiais didáticos de 

inglês? É com esse título que Siqueira (2012) propõe algumas reflexões sobre a 

representação linguística e cultural nos LDs de LI, que tendem a privilegiar 

determinados padrões em detrimento de outros. Concordando com Prodromou (1988), 

o autor sugere a necessidade de confrontar o que se convencionou chamar “mundo 

plástico” do livro didático de LE, que projeta uma utopia anglocêntrica, machista e de 

classe média. 

Siqueira (2012, p. 334) argumenta que o inglês, assim como qualquer língua 

natural, “esteve, está e sempre estará em evolução constante. Sua história é marcada 

por inúmeros contatos com outras ‘língua culturas’ e isso tem sido um dos seus maiores 

trunfos nesse processo contínuo de mudança”. Segundo o autor, não é este inglês que 

tem sido retratado em muitos livros didáticos. Ele é enfático ao dizer que “fica claro que 

o inglês que está sendo ensinado não é o inglês (nem os ‘ingleses’) do mundo” 

(SIQUEIRA, 2012, p. 335). 
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Sobre este problema de autenticidade dos materiais, Uphoff (2008, p. 17) aponta 

que na abordagem comunicativa proposta por Almeida Filho (2005) o foco está em 

“aprender a significar”, isto é, os alunos devem tentar interagir como eles mesmos na 

língua estrangeira, “ao invés de repetir frases descontextualizadas como papagaios ou 

ainda assumir papeis pré-definidos em diálogos encenados do tipo ‘comprar um bilhete 

de trem em Londres’ que não têm nada a ver com a realidade dos alunos”. 

Uphoff (2008, p. 17) ainda defende que, para que os alunos atuem como eles 

mesmos em inglês, é preciso trabalhar com temas que sejam do interesse dos alunos e 

isso significa “sair dos conteúdos propostos pelo material didático e introduzir textos 

adicionais como artigos jornalísticos, músicas, tirinhas etc. para montar um projeto 

temático com esse material”. É dessa forma que ela propõe a autonomia do professor 

na hora de preparar uma aula que seja realmente voltada para os interesses da turma. 

Leffa (2007, p. 15) compreende a produção de materiais de ensino como “uma 

sequência de atividades cujo objetivo é criar um instrumento de aprendizagem”. O autor 

apresenta quatro etapas para a produção de materiais didáticos: análise, 

desenvolvimento, implementação e avaliação, que leva a uma nova análise, formando 

um ciclo contínuo. Dessas etapas, a análise nos chama a atenção como etapa inicial 

para a elaboração de materiais de ensino.  Leffa (2007, p. 16) destaca que “a análise 

parte de um exame das necessidades dos alunos, incluindo seu nível de adiantamento 

e o que eles precisam aprender”. Logo, o início do trabalho de produção de livro 

didático deve passar pela análise das necessidades dos alunos em confronto com os 

interesses dos agentes de produção, conforme discutimos anteriormente. 

Nesse âmbito, destacamos que não deve ser pouca a pressão sofrida pelos 

produtores de livros didáticos mediante tantos desafios, ainda mais quando se sabe que 

velhas práticas têm sido constantemente reproduzidas não apenas no ensino, mas 

também na produção desses materiais. Sobre o papel do livro didático no ensino, Paiva 

(2014, p. 345) afirma que “sem o apoio do livro, usava-se mais o ditado e quando este 

se universalizou, a tradução se tornou um método de ensino popular”. Assim, 

compreendemos que há a necessidade de um esforço teórico e prático no que se refere 

à produção de LDs para que as velhas práticas de ensino, que de alguma forma estão 
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associadas à produção desses materiais, sejam erradicadas. É claro que este não é um 

trabalho simples. 

Paiva (2014) apresenta em um artigo quais são alguns dos desafios enfrentados 

pelos produtores de livros didáticos para o ensino de inglês. A autora, que também 

escreveu o livro Alive High, aprovado pelo PNLD para 2015 (que analisaremos neste 

trabalho), faz uma síntese dos desafios envolvidos no processo de produção de um livro 

didático a ser avaliado pelo PNLD. 

Estes são os desafios na produção de livros didáticos, segundo Paiva (2014): 

 

1) A chegada do computador antes do livro didático de língua inglesa em alguns 

contextos escolares (p. 352); 

2) Seguir as orientações do edital do PNLD para preencher as expectativas dos 

avaliadores e também dos professores (p. 353); 

3) O descompasso entre os indicadores para a produção de livros didáticos de 

LE, as orientações curriculares dos estados e o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) (p. 353); 

4) A escolha do material a ser trabalhado e a garantia dos direitos autorais (p. 

353); 

5) Trabalhar com textos autênticos (p. 354); 

6) A exigência de qualidade pelo edital PNLD em confronto com o 

comportamento do mercado (p. 354); 

7) Atender à diversidade de alunos que usarão a coleção didática (p. 354); 

8) A dificuldade no tratamento de temas sensíveis e sem consenso na 

sociedade, como, por exemplo, as relações homoafetivas e as novas 

configurações familiares (p. 355). 

 

Diante de tantos desafios, Paiva (2014, p. 355) reforça que “a experiência de 

produzir material didático nos ensina que a tarefa não é trivial e coloca em xeque a 

crença de que o professor deve ser também produtor de material didático”. A autora 

trata, ainda, da resistência de muitos professores, esclarecendo que a aprovação do 

livro didático pelo PNLD não garante o seu uso em sala de aula. 
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Apresentamos, neste capítulo, um breve histórico do desenvolvimento de 

pesquisas sobre o LD de LE e algumas possibilidades e tendências de pesquisa. 

Discorremos sobre a autoridade do LD na sala de aula e as suas condições de 

produção que, muitas vezes, envolvem a destituição da autoridade do autor devido aos 

interesses dos agentes de controle e ressaltamos o papel político dos materiais de 

inglês como LE. Enfim, apontamos para a necessidade de mais estudos sobre o LD na 

área de LA e para a necessidade de convergências de abordagens e perspectivas 

sobre este assunto. 

No tópico seguinte, abordamos os documentos oficiais para o ensino de língua 

inglesa e indicamos como a LC pode auxiliar a fortalecer o cumprimento de alguns dos 

critérios do PNLD para a produção de LDs de língua inglesa (LI). 

 

2.5 A LINGUÍSTICA DE CORPUS E OS DOCUMENTOS OFICIAISPARA O ENSINO 

DE LÍNGUA INGLESA 

 

Antes de começar as análises dos livros didáticos de língua inglesa (LI) 

aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para 2015, pretendemos 

analisar o Guia de Livros Didáticos do PNLD (BRASIL, 2014), que apresenta 

detalhadamente os critérios de inclusão e exclusão das obras. 

Logo após a apresentação do documento, encontramos os critérios eliminatórios 

comuns a todas as áreas e os eliminatórios específicos para o componente curricular de 

língua estrangeira moderna (espanhol e inglês). São os critérios específicos que 

pretendemos analisar, buscando relacioná-los às possibilidades que a LC oferece tanto 

para o ensino quanto para a produção de materiais didáticos de LE15. 

Antes da enumeração dos critérios, o documento ressalta: “a Língua Estrangeira 

teve uma entrada recente no PNLD; esta é ainda a quarta vez que livros do 

componente são avaliados e somente a segunda vez para o Ensino Médio. Dessa 

forma, os critérios específicos precisam ser muito bem detalhados” (BRASIL, 2014, p. 

11). 

                                                           
15

 Trata-se de um ensaio inicial na busca de uma aproximação entre os critérios específicos e a área de 
LC. Uma vez que não encontramos ainda na literatura estudo que aproxime os critérios do PNLD com a 
perspectiva da LC, sabemos das limitações que essa estruturação conceitual inicial possa apresentar. 
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2.5.1 O Programa Nacional de Livro Didático e a Linguística de Corpus 
 

Dito isso, partimos para a análise dos critérios específicos, observando que, dos 

27 critérios apresentados, podemos relacionar, neste momento, pelo menos 15 às 

propostas da LC, indicando para cada um deles como a LC pode auxiliar a fortalecer o 

cumprimento das exigências de cada um. 

Nos 15 critérios que selecionamos, a avaliação do PNLD (BRASIL, 2014, p. 11-

13) considera que a obra: 

 

01. Critério 1: reúne um conjunto de textos representativos das comunidades falantes 

da língua estrangeira, com temas adequados ao Ensino Médio, que não veicule 

estereótipos nem preconceitos em relação às culturas estrangeiras envolvidas, nem às 

nossas próprias em relação a elas. 

A avaliação considera como primeiro critério específico se a obra usa textos 

representativos das comunidades falantes da língua estrangeira (LE). Esses textos são 

conhecidos, em termos da LC, como textos autênticos, isto é, textos que ocorrem na 

língua real. 

Dessa forma, a escolha dos textos de diversos corpora de língua autêntica 

também pode ser um aliado contra a veiculação de estereótipos e preconceitos em 

relação à língua e à cultura estrangeira. Além disso, acreditamos que o trabalho com 

corpora de grande escala pode nos auxiliar a compreender como a veiculação de 

estereótipos pode ser construída em contextos diversos, através de discursos comuns 

que veiculam preconceito. Ainda, nos parece que o uso de procedimentos da LC possa 

auxiliar os professores a trabalharem a consciência dos estudantes acerca desses 

fenômenos de ideologias linguísticas na medida em que os professores orientam os 

seus alunos sobre as diferenças linguísticas e culturais que permeiam os textos 

selecionados. 

 

02. Critério 3: contempla a variedade de gêneros do discurso, concretizados por meio 

de linguagem verbal, não verbal ou verbo-visual, caracterizadora de diferentes formas 

de expressão na língua estrangeira e na língua nacional. 
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As bases de dados ou corpora são compostas por diversos gêneros textuais e 

discursivos, sendo a maioria de linguagem verbal (escrita ou oral). O contato com essa 

variedade de gêneros extraídos de um contexto real de fala pode contribuir para o 

trabalho de produção de material didático. Além da concretização desses gêneros por 

meio da linguagem verbal, hoje já se fala em Multimodal corpora (KNIGHT, 2011), 

conforme já apontamos nas relações entre a LC e os multiletramentos. 

 

03. Critério 4: inclui textos que circulam no mundo social, oriundos de diferentes esferas 

e suportes representativos das comunidades que se manifestam na língua estrangeira. 

Em relação ao primeiro critério, este acrescenta que tais textos representativos 

das comunidades dos falantes de LE devem também ser textos que circulem no mundo 

social e que sejam oriundos de diferentes esferas dessas comunidades. Dessas 

diferentes esferas do mundo social, podemos destacar textos jornalísticos, acadêmicos, 

científicos, comerciais, informais, literários etc. 

O corpus mais conhecido na atualidade, o Corpus of Contemporary American 

English (COCA)16, apresenta a possibilidade de fazer pesquisas dentro de cada um dos 

principais gêneros, de diversas esferas. Com isso, esse corpus amplia a escala do 

acesso a textos de língua inglesa em diversos gêneros: língua falada, escrita 

acadêmica, ficção, revistas e jornais, e abrange o período entre 1990 e 2015. 

Portanto, a LC se torna uma aliada neste critério, uma vez que os textos são 

representativos da linguagem do mundo social e são oriundos de diferentes esferas. 

 

04. Critério 7: propõe atividades de leitura comprometidas com o desenvolvimento da 

capacidade de reflexão crítica. 

As atividades de leitura exigem conhecimento de vocabulário e este é um critério 

que também pode ser favorecido pelo uso da LC. O desenvolvimento da capacidade de 

reflexão que a LC proporciona refere-se, a princípio, ao conhecimento metalinguístico 

(DUTRA & SILERO, 2010). Neste caso, ela possibilita ao aluno a aquisição do 

conhecimento do funcionamento da língua na prática. No entanto, a reflexão crítica é 

um conceito muito mais abrangente, que não se resume apenas à language awareness. 

                                                           
16

 Disponível em: <http://corpus.byu.edu/coca/>. Acesso em: 18 nov./2016. 

http://corpus.byu.edu/coca/
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É por esse motivo que propomos a interface entre a LC e outras áreas, como a dos 

multiletramentos, a fim de que tal interface possa abranger o conceito de reflexão 

crítica. 

Nesse sentido, Paulo Freire (1996) aponta que ensinar exige curiosidade. Por 

isso, o autor sugere a importância de se “estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a 

própria pergunta, o que se pretende dizer com esta ou com aquela pergunta em lugar 

da passividade em face das explicações discursivas do professor” (FREIRE, 1996, p. 

95-96). 

Freire (1996, p. 98) apresenta o exercício da curiosidade como a matriz do 

pensamento crítico, uma vez que ele “convoca a imaginação, as emoções, a 

capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da busca da perfilização do objeto 

ou do achado de sua razão de ser”. 

Dessa forma, acreditamos que, pelo simples fato de fugir ao modelo tradicional 

de ensino, a LC pode promover a curiosidade e, em interface com outras abordagens, 

pode proporcionar a reflexão crítica a começar pela própria língua. 

 

05. Critério 9: explora estratégias de leitura, tais como localização de informações 

explícitas e implícitas no texto, levantamento de hipóteses, produção de inferência, 

compreensão detalhada e global do texto, dentre outras. 

A partir de atividades sobre verbos modais, Dutra (2009) aponta que a 

abordagem reativa da LC contribui para o desenvolvimento da leitura porque ela 

favorece a consciência linguística do aprendiz, possibilitando inferências e autonomia 

no processo de aprendizagem. 

 

06. Critério 10: promove atividades de produção escrita que a consideram um processo 

de interação, que exige definição de parâmetros comunicativos (quem, para quem, com 

que objetivos), apoiada em um entendimento de que a escrita se pauta em convenções 

relacionadas a contextos e gêneros de discurso e está submetida a processo de 

reescrita do próprio texto. 

A LC favorece atividades de produção escrita porque, afinal, é em grande parte 

por causa de tal produção que a LC existe. A proposta de atividades que preveem a 
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reescrita textual pode se tornar mais significativa à luz das possibilidades da LC. Se o 

objetivo for o melhoramento da escrita do aluno de acordo com uma ideia mais real e 

menos estereotipada do modo de se falar/escrever em inglês, então a LC pode ser uma 

ferramenta de apoio, auxiliando na compreensão das funções das palavras e nos 

critérios de escolha lexical. 

 

07. Critério 11: prioriza atividades que atribuem à leitura e à produção escrita papel 

central no processo de aprendizagem da língua estrangeira no Ensino Médio. 

Se considerarmos que o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita 

está relacionado com a aprendizagem de vocabulário e conhecimento gramatical, então 

podemos afirmar que a LC é também uma aliada dessas atividades. 

Como sabemos, as prioridades para o ensino de inglês na escola pública 

estabelecidas pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) são 

justamente as habilidades de leitura e escrita. 

 

08. Critério 16: propõe a sistematização de conhecimentos linguísticos, a partir do 

estudo de situações contextualizadas de uso da língua estrangeira. 

O lugar do texto é sempre dentro do contexto. As informações contidas num 

corpus linguístico são contextualizadas e apresentam a referência de onde foram 

extraídas. Assim, se alguém deseja pesquisar, por exemplo, o uso de pronomes em 

artigos acadêmicos, o corpus apresenta o contexto nas linhas de concordância bem 

como a fonte de cada ocorrência. 

 

09. Critério 17: oferece oportunidade de acesso a manifestações estéticas das 

diferentes comunidades que se identificam com a cultura estrangeira e com a nacional, 

com o propósito de desenvolver a fruição de produções artísticas. 

Uma vez que em um corpus encontram-se textos de diversas origens e de 

diferentes comunidades, pode-se dizer que a LC também oferece oportunidade de 

acesso a diversas manifestações estéticas. Alguns corpora disponibilizam textos 

completos, enquanto outros permitem o acesso a partes do texto. Os corpora COCA 

(Corpus of Contemporary American English) e GlowBe (Global Web-based English), 
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que utilizaremos neste trabalho mais adiante, por exemplo, possuem 95% dos seus 

textos completos, o que pode ser de grande utilidade para essa acessibilidade a 

diversas produções e manifestações artísticas. 

 

10. Critério 18: explora atividades de uso estético da linguagem verbal, não verbal e 

verbo visual, e contextualiza a obra em relação ao momento histórico e à corrente 

artística a que ela pertence. 

A LC disponibiliza textos que variam muito no sentido estético. Quanto à 

exploração e à contextualização das atividades que tenham como elemento central 

esses textos, cabe ao autor do livro didático e ao professor desenvolverem-nas. A LC 

oferece o material inicial e as ideias de atividades variam de acordo com os propósitos 

do profissional que faz essa exploração. 

 

11. Critério 20: propõe atividades de avaliação e de autoavaliação que integrem os 

diferentes aspectos que compõem os estudos da linguagem nesse nível de ensino, 

buscando harmonizar conhecimentos linguístico-discursivos e aspectos culturais 

relacionados à expressão e à compreensão na língua estrangeira. 

A proposta de avaliação e autoavaliação da própria aprendizagem de uma LE 

tem sido bastante estudada no campo da LC. Dutra (2009), por exemplo, ao destacar a 

importância da LC para a conscientização linguística do aprendiz, apresenta os 

resultados de uma pesquisa realizada em um curso de inglês cujo objetivo era 

promover o desenvolvimento linguístico dos alunos utilizando corpora. A autora relata 

que no questionário dado aos alunos no final do curso fica evidente que, para eles, o 

uso de corpora os ajudou a perceber a importância da descrição de dados reais para a 

compreensão da língua em uso e também os ajudou a aprofundaram seus 

conhecimentos da língua inglesa. Segundo os alunos participantes da pesquisa, as 

atividades de busca nos corpora são produtivas porque auxiliam na compreensão da 

relação entre aspectos contextuais e significado. Sendo assim, acreditamos que a LC 

pode auxiliar nas propostas de avaliação e autoavaliação que integrem os estudos da 

linguagem, visando a harmonização de conhecimentos linguísticos-discursivos. 
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12. Critério 23: vincula o trabalho intelectual às atividades práticas ou experimentais, no 

que concerne à apropriação de conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e 

advindos da experiência, intermediados pela aprendizagem da língua estrangeira. 

Uma vez que a abordagem da LC parte da prática (isto é, do uso) para a 

teorização, podemos afirmar que há uma relação entre teoria e prática em sua 

metodologia e acreditamos que ela também possibilita a apropriação de conhecimentos 

científicos vinculados às pesquisas que podem ser feitas nos corpora. Ao realizar uma 

pesquisa em um determinado corpus é possível aprender tanto o conhecimento 

linguístico, ao analisar as funções das palavras em contexto, como conhecimento de 

mundo, que envolve questões culturais e fatos científicos. 

 

13. Critério 24: favorece a interdisciplinaridade, tanto a interna à área, como na relação 

entre áreas, por meio de articulações integradoras que se proponham a ultrapassar os 

limites estritos da disciplina. 

A interdisciplinaridade presente no corpus, que é o objeto de estudo da LC, está 

representada no fato de seus textos se originarem de diversas disciplinas, tratando de 

aspectos diversos. Quando se faz uma pesquisa do uso da língua em revistas, por 

exemplo, são revistas de diversas áreas que compõem o corpus, logo, a pesquisa em si 

já traz a proposta da interdisciplinaridade. 

Num sentido mais prático (para a sala de aula), o autor dos livros poderia sugerir 

formas de trazer temas a partir de um assunto selecionado de determinado corpus. 

Assim, não só a pesquisa traria a interdisciplinaridade como também a abordagem da 

atividade proposta com base na pesquisa. 

 

14. Critério 25: promove atividades que se fundamentam no entendimento do trabalho 

como princípio educativo e da pesquisa como princípio pedagógico para nortear o papel 

da língua estrangeira no Ensino Médio. 

O uso da LC como uma ferramenta de estudos do aluno apresenta-se como uma 

alternativa para se obter do aprendiz trabalhos que envolvem pesquisa. Nesse sentido, 

os livros didáticos poderiam sugerir atividades de pesquisa com corpus de acordo os 
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conteúdos abordados nas unidades. Apresentaremos isso em uma proposta didática 

mais adiante. 

 

15. Critério 26: promove atividades que levem a novas formas de integração entre 

língua estrangeira e língua portuguesa e entre ambas as áreas e as demais áreas de 

conhecimento. 

A LC possibilita a integração entre a LE e a língua portuguesa em corpora de 

tradução, como o COMPARA17, por exemplo. Nesse corpus, os dados são 

apresentados em ambas as línguas, inglês e português. 

 

2.5.2 O edital de convocação para o processo de inscrição e avaliação das obras 

didáticas para o PNLD 2015 

 

Além do próprio Guia do PNLD, analisamos também o seu edital de convocação 

(01/2013), que apresenta os princípios e objetivos gerais para a disciplina Língua 

Estrangeira Moderna (LEM) no Ensino Médio, bem como os critérios eliminatórios 

específicos para o componente curricular Língua Estrangeira Moderna. 

No que diz respeito aos princípios e objetivos, o documento define que o 

principal objetivo do ensino de LEM é contribuir para a formação de cidadãos engajados 

com o seu entorno e com o de outras realidades sociais. Segundo o documento, “esse 

engajamento deve pautar-se em princípios e valores éticos que preparem para o 

exercício da cidadania. Dessa forma, o livro didático de LEM deve atender à visão de 

Ensino Médio proposta pelos documentos oficiais orientadores da educação nacional” 

(BRASIL, 2013, p. 46). 

Em seguida, o documento apresenta quatro critérios: 

 

Deve, ainda, considerar o Programa Ensino Médio Inovador (2011) e 
estar compromissado com práticas que, em diferentes linguagens: 
- propiciem ao estudante discussões acerca de questões socialmente 
relevantes;  
- favoreçam o acesso a múltiplas linguagens, gêneros de discurso, 
produzidos em distintas épocas e espaços;  

                                                           
17

 Disponível em: <http://www.linguateca.pt/COMPARA/>. Acesso em: 18 nov. 2016. 
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- deem centralidade à formação de um leitor crítico, capaz de ultrapassar 
a mera decodificação de sinais explícitos;  
- deem acesso a situações nas quais a fala e a escrita possam ser 
aprimoradas a partir da compreensão de suas condições de produção e 
circulação, bem como de seus propósitos sociais (BRASIL, 2013, p. 46). 

 

Comparando esses critérios com as possibilidades da LC, observamos o 

seguinte: a) a LC favorece as discussões acerca de questões socialmente relevantes, 

porque ela possibilita o acesso a uma grande variedade de textos autênticos que tratam 

dessas questões; b) como consequência, a LC favorece o acesso a múltiplas 

linguagens e gêneros discursivos, bem como facilita o acesso a textos de épocas e 

lugares diversos; c) a LC também contribui para a formação do aluno-leitor crítico, 

quando possibilita o crescimento da consciência linguística do aluno e quando é 

utilizada como interface junto a outras abordagens, como a dos Multiletramentos; d) 

tanto na fala quanto na escrita, a LC abre caminhos para o acesso às condições de 

produção da língua, a partir das quais se conhecem os seus propósitos sociais. 

Enfim, podemos dizer que a LC se relaciona em algum nível com os quatro 

critérios apresentados e que, portanto, ela pode ser uma aliada para o trabalho de 

produção dos livros didáticos do PNLD. 

Considerar a relação de todos esses critérios do PNLD com as propostas e 

funções da LC pode contribuir para que os autores dos livros didáticos de inglês 

possam (re)pensar a possibilidade do uso da LC na produção de materiais didáticos. Já 

apresentada por muitos autores como uma grande aliada para o processo de ensino e 

aprendizagem de línguas, a LC poderia, ainda, contribuir para o cumprimento das 

exigências dos critérios do PNLD, visto que mais de cinquenta por cento dos critérios do 

PNLD convergem com as possibilidades de trabalho com a LC. 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Este capítulo é dividido em duas partes: uma de descrição da metodologia e 

outra de análise das obras. Na primeira parte, apresentaremos a tipologia da nossa 

pesquisa, tanto do ponto de vista de sua natureza quanto do ponto de vista dos 

procedimentos técnicos. Abordaremos também o método utilizado, os procedimentos, a 

coleta de dados e os critérios de análise das obras. Na segunda parte, apresentaremos 

a análise de três livros didáticos, seguindo os critérios e procedimentos apontados na 

primeira parte. 

 

3.1 TIPOLOGIA 
 

Do ponto de vista de sua natureza, pretendemos desenvolver uma pesquisa 

aplicada, que tem a finalidade de “gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos 

à solução de problemas específicos” (PRODANOV & FREITAS, 2013, p.51). Já do 

ponto de vista dos procedimentos técnicos, o tipo de pesquisa adotado é a pesquisa 

documental (PRODANOV & FREITAS, 2013), que propõe, além dos estudos 

bibliográficos, a análise de documentos diversos. Neste estudo, analisaremos como 

documentos as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), o Guia 

de Livros Didáticos do PNLD (BRASIL, 2014) e o seu edital de convocação (01/2013). O 

nosso foco principal, portanto, está na análise de três livros didáticos de inglês do 

Ensino Médio aprovados pelo PNLD para 2015: Alive High (PAIVA et al., 2013), High 

Up (DIAS et al., 2013), e Take Over (SANTOS, 2013). 

Com base em Gil (2008), Prodanov e Freitas (2013) classificam os documentos 

como fontes de primeira mão e de segunda mão. Segundo os autores, os documentos 

de primeira mão são aqueles que não receberam nenhum tratamento analítico, 

enquanto os de segunda mão são aqueles que, de alguma forma, já foram analisados. 

Assim, no caso deste estudo, tomamos os documentos oficiais do governo como fontes 

de segunda mão, uma vez que eles já foram analisados sob outras perspectivas e 

agora serão discutidos a partir da perspectiva da Linguística de Corpus. 
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Desse modo, a pesquisa que propomos é de cunho qualitativo e o método a ser 

utilizado baseia-se na leitura, comparação de textos, análise e escrita dissertativa. 

Neste trabalho, não pretendemos simplesmente desenvolver propostas de estudos com 

a Linguística de Corpus, mas principalmente analisar quais são os seus impactos na 

produção de materiais didáticos e, consequentemente, no ensino e aprendizagem de 

línguas, o que requer observação, interpretação e análise. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Consoante com os nossos objetivos específicos, dividiremos os procedimentos 

da pesquisa em cinco partes: 1) Análise dos documentos oficiais do governo (Guia do 

PNLD e seu edital e as OCEM) a partir da perspectiva da LC, visando identificar 

critérios que favoreçam o seu uso; 2) Observação de três dos quatro livros didáticos 

aprovados pelo PNLD para 2015, visando identificar o uso da Linguística de Corpus em 

sua elaboração; 3) Sugestão de macroestratégias para o uso da LC, tanto na produção 

de materiais didáticos quanto no ensino e aprendizagem do inglês; 4) Sugestão de 

protótipos didáticos com o uso da LC, com vistas a promover a facilitação do uso desta 

abordagem na produção de materiais didáticos e na sala de aula; 5) Discussão dos 

impactos do uso da LC na produção de materiais didáticos para o ensino básico e para 

o processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa. 

Vejamos os procedimentos inerentes a cada uma dessas etapas. 

 

3.2.1 Análise dos documentos oficiais 

 

Na primeira parte da pesquisa, pretendemos, em primeira instância, investigar os 

documentos oficiais do governo (Guia do PNLD 2014 e seu edital e as OCEM) a partir 

da perspectiva da LC, visando identificar critérios que favoreçam o uso dessa 

abordagem na produção de livros didáticos. 
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3.2.2 Análise dos livros didáticos do Ensino Médio aprovados para 2015 

 

Na segunda parte, analisamos três livros didáticos do Ensino Médio aprovados 

pelo PNLD para 2015, visando identificar o uso da Linguística de Corpus em sua 

elaboração. Os livros a serem analisados são: 

 

 LD1: Alive High(PAIVA et al., 2013); 

 LD2: High Up (DIAS et al., 2013); 

 LD3: Take Over (SANTOS, 2013). 

 

Optamos por trabalhar somente com os livros do 1º ano do Ensino Médio, porque 

julgamos ser inviável uma análise de todas as coleções das três séries. Fizemos ainda 

um recorte, privilegiando as seções de gramática e vocabulário, por serem as partes 

que mais favorecem o uso da LC, conforme argumentamos nesta dissertação. 

As perguntas que norteiam esta etapa da pesquisa são: Os livros didáticos 

apresentam indícios de uso da LC na sua elaboração? Se a abordagem da LC está 

presente nos livros didáticos, como ela está apresentada? Se os materiais didáticos do 

PNLD já trabalham com a perspectiva da LC, desde quando isso começou? 

 

3.2.3 Sugestões de macroestratégias para o uso da LC na produção de materiais 

didáticos e no ensino de inglês 

 

Na terceira parte da pesquisa, sugerimos alguns tutoriais como macroestratégias 

para o uso da LC tanto na produção de materiais didáticos quanto no ensino de LI. 

Apresentamos, primeiramente, tutoriais para o uso da ferramenta AntConc e, em 

seguida, tutoriais para o uso dos bancos de dados linguísticos. A ideia é apontar 

caminhos para uma abordagem da LC na produção de materiais didáticos e para o 

ensino de LI. 
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3.2.4 Sugestão de protótipos didáticos 

 

No quarto passo da pesquisa, sugerimos um protótipo didático para o uso da LC 

com vistas a promover a facilitação do uso dessa abordagem na produção de materiais 

didáticos e na sala de aula. Para isso, nos aportamos nos estudos sobre protótipos 

didáticos de Rojo e Almeida (2012), a fim de propor atividades que sejam de fácil 

assimilação e execução em sala de aula. Nos embasamos também nas metas 

desenvolvidas por Lankshear e Knobel (2013), das quais destacamos let’s see 

research, try on research and educationally applicable research18. A escolha 

metodológica desses conceitos justifica-se por se tratar de uma proposta de 

metodologia híbrida e experimental e que está de acordo com os multiletramentos. 

 

3.2.5 Discussão dos impactos do uso da LC na produção de materiais didáticos 

 

Pretendemos, enfim, discutir os impactos do uso da LC na produção de materiais 

didáticos para o ensino básico e para o processo de ensino e aprendizagem da língua 

inglesa. Essa discussão difere da que consta no nosso referencial teórico, uma vez que 

será uma discussão mais prática, embora informada e fundamentada em nossa revisão 

de literatura, feita a partir dos resultados da nossa pesquisa, considerando, porém, os 

estudos já existentes na área. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

a) Registro dos critérios dos documentos oficiais que convergem com a 

perspectiva da LC a partir da elaboração de nossa proposta de análise;  

b) Análise dos livros didáticos aprovados pelo PNLD para 2015 e avaliação do 

uso ou não da LC, de acordo com nossos critérios elaborados para o estudo; 

c) Delineamento de macroestratégias e sugestão de protótipo didático para uso 

da LC na produção de materiais didáticos de inglês; 

                                                           
18

 Trataremos mais detalhadamente dessas orientações metodológicas na seção dos protótipos didáticos 
para a Linguística de Corpus. 
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d) Capturas de tela das pesquisas em corpora diversos para a sugestão de 

protótipos didáticos. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE ANÁLISE 
 

Uma vez que a fase de coleta de dados desta pesquisa começa pela análise dos 

documentos oficiais do governo, iniciamos a nossa investigação pelo Guia de Livros 

Didáticos do PNLD (BRASIL, 2014) e o seu edital de convocação (01/2013), a fim de 

identificar critérios que favoreçam o uso da Linguística de Corpus (LC) na produção dos 

materiais didáticos. Tendo identificado esses critérios, procuramos refletir sobre as 

possibilidades de atividades que poderiam ser propostas no livro didático, considerando 

a convergência dos critérios desses documentos com as possibilidades da LC. 

O passo seguinte da pesquisa é a análise dos três livros didáticos de inglês do 

Ensino Médio aprovados pelo PNLD para 2015: Alive High (PAIVA et al., 2013), High 

Up (DIAS et al., 2013) e Take Over (SANTOS, 2013).O primeiro desafio desta pesquisa, 

no entanto, é definir por onde começar a análise dos livros didáticos. 

Desse modo, antes de analisar se essas obras utilizaram ou não a LC como uma 

de suas orientações de produção, é preciso elaborar os critérios para análise desses 

materiais, o que se configura como um desafio, uma vez que, como já apontamos, 

ainda não se tem informações do uso da LC na produção de livros didáticos para o 

ensino público no Brasil. Sendo assim, como desenvolver esses critérios? Esta é uma 

das primeiras indagações que precedem a nossa análise. 

A questão torna-se agravante quando consideramos que na perspectiva da LC, 

bem como nos pressupostos da Gramática Funcional, o uso real da língua não se limita 

à rigidez das normas pré-estabelecidas do seu funcionamento. Neste caso, a nossa 

preocupação diante desse desafio é ainda maior: como identificar em uma obra os 

resultados do ensino de gramática e de vocabulário feito sob uma perspectiva que, 

diferentemente da Gramática Tradicional, prestigia o uso mais do que a norma? Qual é 

a norma para analisar o desprestígio da norma? Estes são alguns dos dilemas que 

temos de enfrentar na elaboração dos nossos critérios de análise dos livros didáticos. 

Destacamos que a definição dos critérios de análise dos livros didáticos parte de 

uma visão geral para uma mais específica, desloca-se do macro para o micro. 
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Considerando os dilemas que ora mencionamos, apresentamos seis critérios de análise 

e justificamos a escolha de cada um deles. 

 

3.4.1 Descrição da obra pelo Guia de Livros Didáticos do PNLD (BRASIL, 2014) 

 

Como propomos uma definição de critérios do geral para o específico, 

escolhemos como primeiro critério a análise da descrição da obra pelo próprio Guia de 

Livros Didáticos do PNLD (BRASIL, 2014). Este documento apresenta as resenhas das 

coleções contendo o seguinte: 1) uma visão geral da proposta do livro; 2) um quadro 

esquemático com os pontos fortes e fracos da coleção, o destaque da obra e os pontos 

fortes do manual do professor; 3) a descrição dos três volumes e de suas unidades e 

seções; 4) a análise da coleção; 5) críticas e sugestões sobre o uso do livro em sala de 

aula. 

Este primeiro critério justifica-se por se tratar da análise da obra pelo próprio 

PNLD, o que significa que todas as coleções devem ter cumprido as exigências do 

programa. Além disso, uma vez que as resenhas das coleções apresentam os 

destaques da produção didática, acreditamos que o uso da LC na elaboração das obras 

deveria ser mencionado, caso alguma delas trouxesse essa inovação. 

 

3.4.2 Orientação no manual do professor sobre o uso de corpus na elaboração do 

livro didático 

 

O segundo critério é a investigação do manual do professor, desde a sua 

exposição de pressupostos teóricos, nos quais poderemos conhecer a visão de 

linguagem dos autores, até as suas orientações práticas. Como a LC não é tão 

conhecida no âmbito educacional, principalmente no recorte realizado nesta pesquisa, é 

possível que os autores que a utilizaram como ferramenta queiram explicitar para os 

professores como se dá a sua utilização e, eventualmente, até justificar o seu uso na 

produção de materiais didáticos. 
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3.4.3 Análise da obra 

 

Como terceiro critério, faremos a análise do conteúdo das obras. Fizemos um 

recorte apenas do primeiro volume, porque consideramos inviável a análise dos três 

volumes de cada coleção, dado o curto prazo da nossa pesquisa e a nossa proposta 

final de sugestão de sequências didáticas sob a perspectiva da LC, como uma proposta 

com potencial de intervenção na sala de aula. 

Começamos a nossa análise pela apresentação das coleções que os 

organizadores fazem aos alunos que, diferentemente das resenhas do PNLD, nos 

permitirão conhecer a visão dos autores sobre as obras que eles mesmos elaboraram. 

Na apresentação, os autores apontam o objetivo da obra e a sua contribuição para o 

processo de aprendizagem dos alunos. 

Após o texto inicial da apresentação, a tendência é termos um tópico intitulado 

“Conheça seu livro”. Neste tópico, os autores descrevem cada uma das seções das 

obras, ensinando aos alunos como aproveitá-las. Consideramos a descrição destas 

seções uma parte importante da apresentação da obra, uma vez que pode haver uma 

seção específica que apresente o uso da LC em sua elaboração. 

Em seguida, analisaremos a obra, capítulo por capítulo, buscando identificar em 

cada uma das seções a evidência do uso da LC. Para isso, consideraremos três outros 

critérios que acreditamos serem relevantes ao longo da análise das seções: I. Citação 

ou referência do corpus utilizado; II. Apresentação do uso antes da forma, isto é, antes 

da explicação gramatical; III. Apresentação do vocabulário sempre em contexto. 

Observemos cada um desses critérios: 

 

I. Citação ou referência do corpus utilizado 

 

Sob este critério, analisaremos as referências utilizadas, tanto as bibliográficas 

como as referências de websites e material de apoio. Nelas, poderemos verificar se há 

alguma indicação de corpus utilizado para a elaboração de alguma seção do material 

ou mesmo de algum aplicativo de Linguística de Corpus. Acreditamos que este critério é 

o que pode denunciar, de forma contundente, a presença ou não da perspectiva da LC 
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na produção da obra, uma vez que a citação explícita implica o uso daquilo que é 

citado. 

 

II. Apresentação do uso antes da forma, isto é, antes da explicação gramatical 

 

Considerando que uma das principais orientações da LC, que se relaciona com a 

Gramática Funcional, é a proposta da prioridade do uso em detrimento da forma, 

utilizaremos como segundo critério o exame das seções dos livros que consideramos as 

mais favoráveis ao uso da LC, como as seções de gramática e vocabulário. Nas seções 

de conteúdo gramatical, procuraremos investigar se a apresentação do uso precede a 

da forma e como se dá essa apresentação. 

Estamos cientes de que este critério sozinho não é suficiente para comprovar se 

a obra é ou não produzida tendo a LC como uma de suas orientações. No entanto, se 

considerarmos o cumprimento deste critério junto com outros, ele pode nos auxiliar na 

identificação da abordagem metodológica que norteia a sua produção. 

 

III. Apresentação do vocabulário sempre em contexto 

 

Tal como o critério anterior, elegemos este por verificar que a apresentação do 

vocabulário sempre em contexto também é uma das principais orientações da LC. Por 

isso, pretendemos analisar as seções de vocabulário dos livros, a fim de apontar se 

essa orientação é seguida. 

Assim como no critério anterior, reconhecemos que este sozinho também não 

prova a presença da LC na elaboração dos livros, mas pode nos direcionar para a 

abordagem do ensino de vocabulário adotada pelos autores da obra. 
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3.5 ANÁLISE DO LD1 – ALIVE HIGH 1 (PAIVA et al., 2013) 

 

3.5.1 Descrição da obra pelo Guia de Livros Didáticos do PNLD (BRASIL, 2014) 

 

Segundo a avaliação do PNLD, a obra é bem estruturada na fundamentação 

teórico-metodológica, trazendo os multiletramentos para a análise e produção de 

gêneros discursivos, um leque amplo de manifestações artístico-culturais, a abordagem 

da língua estrangeira como mediadora entre o trabalho intelectual e atividades práticas 

de construção do conhecimento e, enfim, as unidades temáticas são avaliadas como 

muito bem elaboradas. 

No quadro esquemático, o Guia aponta como pontos fortes da coleção o 

conjunto de textos cujos temas são apropriados e de interesse do aluno; como ponto 

fraco, o Guia aponta para as atividades de produção oral, que descreve como pouco 

diversificadas; o destaque da obra, de acordo como documento, são as atividades 

dedicadas à apreciação literária e artística; e os pontos fortes do manual do professor 

referem-se à apresentação da fundamentação teórico-metodológica com textos claros, 

sucintos e atuais. 

Assim, a análise feita pelo documento destaca a organização da coleção, que 

segundo ele é clara, coerente, funcional e adequada à sua proposta didático-

pedagógica. Destaca também a variedade de gêneros textuais, ressaltando que os 

textos são bastante representativos de diversas esferas sociais e tem como suporte 

predominante o meio digital. Defende ainda que os temas trabalhados condizem com a 

maturidade cognitiva e emocional desse público. Aponta que o objetivo da coleção, 

além de oferecer e construir com o aluno um conjunto de habilidades linguísticas, é 

levar o aluno a outra percepção do funcionamento da linguagem, permitindo-lhe 

vivenciar práticas de leitura, escrita e oralidade de maneira contextualizada. 

 

A obra apresenta a sistematização de elementos linguísticos em duas 
seções distintas a partir do estudo de situações contextualizadas e dos 
textos apresentados. A seção Let’s focus on language! leva o aluno, de 
maneira indutiva, a refletir sobre usos específicos da linguagem 
flagrados nos textos apresentados previamente e a praticá-los também 
de forma contextualizada. A seção Language reference, que está em 
forma de apêndice de cada volume, apresenta forma, função e exemplos 
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dos tópicos gramaticais trabalhados, resumindo tais informações de 
modo que possam ser rapidamente localizadas pelo aluno (BRASIL, 

2014, p. 39). 
 

Na sua apreciação da coleção, o documento ainda ressalta como se dá a 

sistematização de elementos linguísticos na obra. Destacamos o parágrafo acima, 

porque é o que aponta na obra as características que se aproximam da proposta da LC. 

Embora a LC não esteja mencionada, é possível que a obra a tenha utilizado como uma 

das orientações de sua produção, o que deverá ficar mais claro na análise dos critérios 

seguintes. No entanto, não podemos comprovar ainda, sob este critério, nenhuma 

evidência de uso da LC na produção desta coleção. 

 

3.5.2 Orientação no Manual do Professor sobre o uso de corpus na elaboração do 

livro didático 

 

No Manual do Professor, a obra é apresentada a partir do que está estabelecido 

nas leis gerais e específicas que regem o Ensino Médio. Dentre os objetivos gerais da 

obra, encontra-se o propósito de desenvolver as quatro habilidades de forma integrada 

e contextualizada, bem como desenvolver a consciência linguística e a consciência 

crítica dos usos da língua inglesa. Dentre os objetivos, consideramos que esses dois 

são os que mais se aproximam das funções da LC. Os objetivos ainda incluem 

promover trabalhos interdisciplinares e levar o aluno a reconhecer variedades 

linguísticas. 

Além disso, apresenta, também, o conceito adotado de língua(gem), “entendido 

como um sistema semiótico complexo que compreende processos biocognitivos, sócio-

históricos e político-culturais e que, como já dizia Saussure (1995), pertence ao domínio 

individual e ao domínio social”(PAIVA et al., 2013, p. 204). Os autores postulam que “a 

língua como um sistema complexo não é um conjunto de estruturas linguísticas 

estáticas, mas um sistema vivo e dinâmico em constante evolução e mudança”(PAIVA 

et al., 2013, p. 204). Desse modo, a abordagem adotada pela coleção pode ser 

denominada como uma abordagem complexa. 
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Assim, sobre o estudo de vocabulário, desenvolvido na seção Vocabulary corner, 

ao longo de cada unidade, os autores afirmam que ele “perpassa o desenvolvimento 

das diversas atividades de compreensão e produção, tanto escritas quanto orais” 

(PAIVA et al., 2013, p. 209). Os autores ainda acrescentam: “Assim, não abordamos os 

itens lexicais de maneira isolada, mas de forma contextualizada” (PAIVA et al., 2013, p. 

209). 

Sobre a gramática e os seus aspectos discursivos, os autores apontam que 

 

Na seção Let’s focus on language! são apresentadas as estruturas 
gramaticais da língua inglesa abordadas em cada unidade, sempre a 
partir de exemplos de uso extraídos de textos autênticos. Dessa forma, a 
partir da observação e análise de um trecho de linguagem em contexto 
de uso, os alunos são levados a tirar as suas próprias conclusões sobre 
as regras e utilizá-las adequadamente. Em outras palavras, o ensino de 
gramática se dá de forma contextualizada e integrada às práticas de 
linguagem, e não acontece de maneira isolada ou antecipada a essas 
práticas (PAIVA et al., 2013, p. 209). 

 

É nesse parágrafo que encontramos a maior evidência da preocupação dos 

autores do livro coma utilização de textos autênticos e com a priorização do uso em 

detrimento da forma, o que consideramos características fundantes da LC. Eles 

concluem: “Cumpre destacar que, nesta coleção, a importância é dada ao uso da língua 

e não à gramática descontextualizada” (PAIVA et al., 2013, p. 209). 

Enfim, após a apresentação de todo o plano de curso com os seus objetivos, 

comentários e sugestões para cada unidade, os autores apresentam sugestões de 

leitura e uma webgrafia para aluno e professor. Em seguida, apresentam também uma 

bibliografia comentada, seguida de uma webgrafia também comentada para o 

professor. 

É nessa webgrafia comentada que encontramos a indicação de um corpus 

(http://corpus.byu.edu/overview.asp), acompanhada pelo seguinte comentário: 

 
Site que disponibiliza gratuitamente nove corpora diferentes, tais como 
Global Web-Based English (1,9 bilhões de palavras), Corpus of 
Contemporary American English (450 milhões de palavras), British 
National Corpus (100 milhões de palavras), Strathy Corpus (50 milhões 
de palavras do inglês canadense), dentre outros. Disponibiliza ainda 
vários sites que permitem explorar as palavras da língua inglesa, sua 

http://corpus.byu.edu/overview.asp
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frequência e usos. Dentre suas aplicações podemos citar: descobrir 
como falantes nativos realmente falam e escrevem; estudar a mudança 
e variação linguística; descobrir quais são as palavras, expressões e 
colocações mais frequentemente usadas; desenvolver materiais para 

aprendizagem de língua mais autênticos (PAIVA et al., 2013, p. 237). 
 

Dessa forma, não há dúvidas de que a obra considera a importância do trabalho 

com textos autênticos e reconhece a contribuição da LC para o trabalho de produção de 

materiais didáticos. Ainda fica claro que a produção desse livro didático respeita esses 

pressupostos, caso contrário eles não estariam nas indicações. 

A próxima tarefa é analisar se dentro da obra encontramos alguma citação de 

corpus, se o uso de língua autêntica é mesmo priorizado e se o uso é apresentado 

sempre antes da forma, assim como os tópicos gramaticais, conforme prometido no 

manual do professor. 

 

3.5.3 Análise da obra 

 

Na apresentação da obra aos alunos, os autores elucidam que o livro é 

destinado a jovens do século XXI que querem aprender Inglês e usar tecnologias de 

interação e comunicação para agir no mundo. Os autores também afirmam que 

escolheram textos adequados para a idade dos alunos e que planejaram as diversas 

atividades com o intuito de proporcionar experiências diversas com o uso da língua 

inglesa. 

Logo depois da apresentação aos alunos, segue o quadro “Conheça seu livro”, 

que apresenta as seções contidas na obra. Conforme mostra o Quadro 1, o livro Alive 

High1 possui 16 seções distribuídas entre as 8 unidades, sendo que apenas 2 delas 

(Glossary e Language reference) estão ao final do livro. O livro ainda possui 5 boxes 

que também aparecem ao longo das unidades. 
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Quadro 1: Seções do livro Alive High 1 

 

Fonte: Paiva et al. (2013). 

 

Após o quadro “Conheça seu livro”, encontra-se o sumário, no qual se apresenta 

a divisão das unidades, conforme demonstra o Quadro 2: 

 

Quadro 2: Sumário do livro Alive High 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Paiva et al. (2013). 

 

Dadas as apresentações da estrutura da obra, destacaremos, a seguir, somente 

os pontos que interessam ao escopo da nossa pesquisa, isto é, os que podem convergir 

com as propostas da LC. Observaremos as unidades e suas seções, uma a uma, 

considerando se há citação ou referência do corpus utilizado, se a apresentação do uso 

CONHEÇA SEU LIVRO: ALIVE HIGH 1 (PAIVA et al., 2013) 

1. Aberturas das partes 9. Learning tips / Learning journal 

2. Lead-in 10. Review 

3. Let’s read! 11. Turn on the jukebox! 

4. Let’s listen and talk! 12. Time for literature 

5. Vocabulary corner 13. Crossing boundaries 

6. Profession spot 14. Outros boxes: Language in action; 
Did you know?; Pronunciation spot; 
Beyond the lines; Hint. 

7. Let’s act with words! 15. Glossary (inglês-português) 

8. Let’s focus on language! 16. Language reference 

SUMÁRIO DO LIVRO ALIVE HIGH 1 (PAIVA et al., 2013) 

 
Part 1: Express yourself 

Unit 1: What’s your talent? 

Unit 2: Street art 

 
Part 2: Move your body 
 

Unit 3: You’ve got the moves 

Unit 4: Sing it out 

Time for literature 1 

 
Part 3: Make your art sparkle! 

Unit 5: On the runway 

Unit 6: Visual arts 

 
Part 4: Folk expressions 
 

Unit 7: Handicrafts 

Unit 8: Festivals and parades 

Time for literature2 
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vem antes da apresentação da forma e se a apresentação do vocabulário se dá sempre 

dentro do contexto. 

Na abertura da Parte 1, que abrange as Unidades 1 e 2, encontramos o título 

Express Yourself e logo nos deparamos com a sugestão do projeto do ano: a criação de 

um Blog. Nessa mesma página se ensina como criar um blog, numa intenção de 

estimular os alunos a se expressarem. A Unidade 1, intitulada What’s your talent?, traz 

assuntos de interesse dos alunos e se voltam mais para o seu protagonismo do que 

para a priorização de outro conteúdo. De forma coerente, são introduzidos ao tema 

textos diversos, dentre eles, um anúncio publicitário de uma doutora palhaça (clown 

doctor); um texto sobre uma instituição de caridade da Inglaterra que também trabalha 

com os doutores da alegria; um diálogo sobre uma audição no programa The X Factor 

U.S.; a letra da música Talent Show (The Replacements); sugestão do filme Patch 

Adams, com Robin Williams, que traz na chamada a frase “O sorriso é contagiante” etc. 

As seções Let’s focus on language e Vocabulary corner ensinam os cumprimentos 

(Greetings) junto com algumas profissões (Naming talents) e são seguidas de 

exercícios de fixação. Ao final da unidade, na seção Let’s act with words!, seguem dois 

pequenos textos para servir de modelo para os alunos produzirem um texto, 

apresentando os seus próprios talentos. O objetivo é que cada aluno poste o seu texto 

no seu blog (recomendado no início), que terá como público os seus colegas de classe. 

Não identificamos na Unidade 1 nenhuma citação ou referência de corpus, mas 

observamos que o uso é sempre apresentado antes da forma, através de textos 

selecionados de sites e fontes diversas, e que o vocabulário é apresentado dentro dos 

contextos dos textos, o que converge com a proposta da LC, embora não seja possível 

identificar como ou se ela foi utilizada aqui. 

A Unidade 2 (Figura 1) introduz o título Street art com uma variedade de 

imagens de manifestações artísticas nas ruas, como grafites e esculturas. Dentre os 

textos abordados, um leva o título Graffiti e traz a questão: “Is graffiti illegal?”. 
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Figura 1: Unidade 2 do livro Alive High 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Paiva et al. (2013, p. 32,33). 

 

Na seção Vocabulary corner, apresentam-se palavras relacionadas ao tema 

“Grafite” e um exercício de associação do novo vocabulário com suas respectivas 

imagens e descrições. Notamos que todas as frases utilizadas nas atividades são 

referenciadas. A seção Let’s focus on language traz o ensino de can/can’t seguido de 

exercícios com imagens. Na seção Let’s listen and talk! encontra-se o grafite de musgo 

(moss graffiti) e em Let’s act with words! sugere-se a criação de um grafite em vaca, a 

exemplo das artes feitas no evento Cow Parade. A seção Crossing boundaries traz 

conhecimentos sobre luz e cor, relacionando conhecimentos da física com o Inglês, e 

propõe projetos experimentais. A seção Learning tips aborda transcrições fonéticas de 

alguns sons e na seção Learning journal (part I) o aluno encontra um espaço para 
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escrever sobre o que aprendeu, do que gostou, o que precisa revisar ou aprender mais 

e o que experimentou de Língua Inglesa fora da sala de aula nessa primeira parte do 

livro (Unidades 1 e 2). A Unidade 2 termina com uma atividade de revisão. 

Tal como na Unidade 1, não identificamos nesta unidade nenhuma citação 

explícita ou referência de corpus, mas constatamos que o uso é sempre apresentado 

antes da forma, através de textos selecionados de sites e fontes diversas, e que o 

vocabulário também é apresentado a partir dos contextos dos textos selecionados. 

A Parte 2 possui o título Move your body e abrange as Unidades 3 e 4. 

Encontramos na apresentação dicas de como criar um avatar falante, que pode ser um 

estímulo para que o aluno tenha interesse de se expressar. A Unidade 3 apresenta o 

título You’ve got the moves e introduz imagens de diversos tipos de movimentos 

corporais, entre eles, danças e esportes. Na seção Turn on the jukebox propõe-se um 

exercício sobre a música Move your body, de Beyoncé, no qual se destacam 

movimentos físicos mais conhecidos mencionados na letra, como clap hands, jump, run 

etc. A seção Let’s read! propõe um exercício sobre um texto que fala da dança como 

uma forma interessante de perder peso. A unidade ensina ainda sobre as partes do 

corpo e trabalha com o vocabulário de exercícios corporais, introduzindo o ensino dos 

advérbios de intensidade, e finaliza sugerindo a escrita de curtos perfis biográficos. 

Na Unidade 4, o tema Sing it out é acompanhado de diversas imagens 

relacionadas à música na primeira página e traz diversos artistas nacionais e 

internacionais ao longo da unidade, dentre eles a banda Olodum, com informações 

sobre o Afro Reggae. A música escolhida para a unidade é Sk8r boi, de Avril Lavigne. A 

unidade introduz os instrumentos musicais em inglês, bem como alguns estilos, 

profissões musicais, e ensina os WH-questions como tópico da seção de linguagem. Ao 

final da unidade, são sugeridos alguns sites nos quais se pode cantar em inglês, 

seguido pela seção Learning journal, um exercício de revisão da parte 2, além da 

primeira seção de literatura do livro. 

Na revisão da parte 2, notamos que até para os exercícios de preenchimento de 

lacunas, os textos são autênticos e todos referenciados. Porém também não 

identificamos nessas duas unidades nenhuma citação explícita ou referência de corpus, 

mas percebemos que o uso é valorizado em detrimento da forma, através da escolha 



 

 

79 

 

de textos selecionados de sites e fontes diversas, e que o vocabulário também é 

apresentado a partir dos contextos dos textos selecionados e do título das unidades. 

A Parte 3, intitulada Make your art sparkle!, abrange as Unidades 5 e 6 e 

apresenta imagens relacionadas à moda, como também ensina a criar nuvens de 

palavras utilizando softwares disponíveis gratuitamente na internet. A Unidade 5, com o 

título On the runway, traz na sua abertura propagandas e imagens relacionadas à 

moda, levantando algumas questões, como o consumismo, consciência ambiental e o 

preconceito, logo no seu início. 

Na seção Let’s read!, aborda-se um texto sobre o custo de roupas de peles de 

animais e somente nas seções seguintes apresentam-se os nomes dos animais que 

são alvos desse tipo de consumo e trabalha-se a consciência crítica do aluno em 

relação a essa prática. Na seção Vocabulary corner, apresenta-se o vocabulário de 

roupas e acessórios em Inglês. O tópico gramatical da unidade é o modal must e o 

presente contínuo do verbo to be. A música da unidade é New shoes, de Paulo Nutini, 

que contém vocabulário relacionado a roupas e também ao uso do presente contínuo. A 

unidade termina com a sugestão da criação de propagandas em defesa dos animais, na 

seção Let’s act with words!. 

Na Unidade 6, deparamos com uma variedade de imagens de pinturas, 

esculturas, fotografias e cinema, relacionadas ao título Visual arts. O vocabulário da 

seção Lead-in possui palavras relacionadas a essas artes. Na seção de leitura, 

abordam-se três textos biográficos/autobiográficos e apresenta-se esse gênero. Na 

seção de vocabulário, abordam-se palavras referentes a expressões artísticas, junto 

com os verbos e nomes de profissões relacionadas.  

A gramática da unidade 6 lida com o passado simples dos verbos regulares e 

irregulares e apresenta exercícios a partir de textos relacionados ao tema. A seção 

Profession spot trata de algumas profissões das artes visuais e na seção Let’s act with 

words! sugere-se a escrita de uma biografia. A seção Learning tips ensina o vocabulário 

das partes do tênis (calçado) e sugere a busca por dicionários visuais online, que 

conectam as imagens com as palavras. A unidade termina com o Learning journal e 

uma atividade de revisão. 
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Tal como nos casos anteriores, não identificamos nas Unidades 5 e 6 nenhuma 

citação explícita ou referência de corpus, embora tenhamos notado que, como uma 

característica marcante da obra, o uso é valorizado em relação à forma e os tópicos 

gramaticais não são apresentados em primeira instância. A escolha de textos 

selecionados é feita a partir de sites e fontes diversas e o vocabulário é, assim como os 

tópicos gramaticais, apresentado a partir dos contextos dos textos selecionados e do 

título das unidades. 

A Parte 4 intitula-se Folk Expressions, que introduz as Unidades 7 e 8. A 

Unidade 7 tem por título Handicrafts, que é introduzido por diversas imagens de 

artesanato. Dentre os textos selecionados para tratar do assunto, há um texto que 

ensina como fazer uma fruteira com copos de plástico. A seção de vocabulário é 

antecedida por um texto que ensina a fazer uma fruteira reciclada com copos de 

plástico, que segue com algumas perguntas para esclarecer e ensina palavras 

relacionadas ao artesanato. O vocabulário é sobre materiais e ferramentas usados para 

artesanato. O tópico gramatical da unidade é o ensino dos adjetivos possessivos, e na 

seção Profession spot são apresentadas profissões relacionadas ao artesanato. Ao final 

da unidade, é sugerida a confecção de artesanato, como cartões de visita, origamis etc. 

A Unidade 8 tem como título Festivals and parade, onde se introduzem imagens 

de diversos festivais e paradas conhecidas internacionalmente. Os textos são todos 

relacionados ao tema e só depois dessas introduções é que são apresentados os 

vocabulários referentes ao assunto. O foco da linguagem é no tópico gramatical do 

futuro com going to ou com o presente contínuo. Na seção Profession spot, são 

apresentados profissionais envolvidos no carnaval brasileiro e na seção Let’s act with 

words! é sugerido que os alunos escrevam comentários em sites sobre o carnaval 

brasileiro. A seção Crossing boundaries trata de arte sustentável e sugere um 

experimento de tintura de roupas que pode ser feito em casa, com vinagre, beterraba e 

água. A unidade é finalizada com as seções Learning tips, Learning journal, Review and 

Time for literature 2.  

Após o final da unidade 8, seguem-se o Glossary, a seção Language reference, 

com exposição de todos os tópicos gramaticais abordados no livro, e a recomendação 
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bibliográfica para os alunos. Assim como aconteceu nas demais unidades, não 

identificamos nas Unidades 7 e 8 nenhuma menção explícita ou referência de corpus. 

Todavia, conforme já afirmamos, observamos que uma das principais 

características da obra, que a aproxima da perspectiva da LC, é a valorização do uso 

em detrimento da forma. O mesmo acontece com os tópicos gramaticais, que não são 

apresentados antes do texto e nem desconexos do contexto do que se aborda na 

unidade. 

 

3.6 ANÁLISE DO LD2 – HIGH UP (DIAS et al., 2013) 

 

3.6.1 Descrição da obra pelo Guia de Livros Didáticos do PNLD (BRASIL, 2014) 

 

A análise geral do PNLD apresenta como pontos fortes da coleção a escolha de 

temas atuais e pertinentes para os alunos do Ensino Médio e o foco nos gêneros e no 

letramento multimodal e digital. Destacam-se, também, os aspectos socioculturais de 

aprendizagem que constituem os pressupostos teórico-metodológicos da obra, bem 

como a noção discursiva da linguagem, uma vez que a obra postula o conceito de 

língua como prática social. Ainda o estudo mediado por gêneros e a abordagem 

colaborativa são destaques da coleção. 

Além de ressaltar o comprometimento da obra com a formação do aluno, visando 

a sua inserção no mundo contemporâneo, a avaliação do PNLD destaca a variedade de 

gêneros verbais, não verbais e verbo-visuais abordados na coleção. Os avaliadores do 

programa apontam ainda que a maioria das atividades focaliza duas habilidades, 

propondo, por exemplo, a leitura de um texto seguido de um debate ou a escuta de um 

diálogo acompanhado de uma produção escrita sobre o tópico relacionado. Essa 

integração, segundo os avaliadores, “permite o desenvolvimento das capacidades do 

aluno na expressão em gêneros e códigos diversificados” (BRASIL, 2014, p.43). 

Como pontos fracos da coleção, o PNLD apresenta a pouca diversidade de 

falantes de diferentes comunidades nos áudios do CD e avalia que “é preciso que 

sejam apresentadas mais variedades do inglês, em especial aquelas faladas em 

comunidades não hegemônicas ou por extratos sociais que falam dialetos não 
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prestigiados” e acrescenta que “há algumas propostas que salientam pouco os 

aspectos textuais e discursivos. Nesses casos, é importante suprir os elementos 

contextuais relevantes, para que a atividade não se resuma à prática de aspectos 

formais da língua” (BRASIL, 2014, p.45). 

Por fim, a avaliação destaca que os elementos linguísticos são apresentados nas 

seções “Grammar”, “In other words”, “Practice makes perfect”, “Genre analysis” e 

“Vocabulary”. São essas as seções que sistematizam o conhecimento gramatical e 

lexical. Quanto a essas seções, a avaliação é que “há sempre uma contextualização 

geral, proporcionada pelo enquadramento dos elementos linguísticos nos gêneros em 

que são usados e dos quais são característicos” (BRASIL, 2014, p.44). 

 

3.6.2 Orientação no Manual do Professor sobre o uso de corpus na elaboração do 

livro didático 

 

De acordo com o Manual do Professor, o aporte teórico da obra tem como sólido 

apoio os aspectos socioculturais da aprendizagem, a noção discursiva da linguagem e a 

abordagem colaborativa, bem como o cumprimento dos aspectos legais para o Ensino 

Médio preconizado pelos documentos oficiais, os quais se constituem como suportes. 

Além disso, o suporte teórico-metodológico pauta-se nas noções atuais sobre 

letramento digital e multimodal em paralelo ao desenvolvimento da consciência crítica 

do aluno. Sobre a obra, afirma-se que “o seu objetivo é desenvolver o letramento dos 

alunos para o uso do idioma inglês em práticas sociais de comunicação na 

multimodalidade oral, na produção escrita e na leitura, e nos meios impresso e digital” 

(DIAS et al., 2013, p.2). 

Na sequência, o MP apresenta os temas abordados na coleção e as seções das 

unidades, detalhando para o professor o objetivo de cada seção e dando sugestões de 

como elas podem ser trabalhadas. Segue-se ainda uma seção com tópicos dos pilares 

essenciais à coleção em que se apresentam os conceitos. São 10 pilares: 1) Visão de 

linguagem; 2) Visão de aprendizagem; 3) Letramento crítico; 4) Letramento digital; 5) 

Letramento multimodal; 6) Gêneros; 7) Interdisciplinaridade; 8) Autonomia e 

protagonismo do aluno; 9) O professor pesquisador; 10) Avaliação. 
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Não encontramos no MP nenhuma referência explícita do uso da LC na 

elaboração do material nem alguma orientação aos professores em relação a esta área. 

Enquanto a coleção apresenta como uma de suas bandeiras os multiletramentos, não 

há nenhuma menção do uso da LC no MP, nem mesmo nas referências nem nas 

indicações de leitura que seguem após as orientações específicas para o trabalho com 

as unidades. 

 

3.6.3 Análise da obra 

 

Ao apresentarem a obra aos alunos, as autoras destacam: “Esta coleção tem o 

objetivo de contribuir para que você passe a desempenhar uma posição de destaque 

por compreender e expressar-se bem na língua inglesa, nesta era da colaboração em 

rede e do conhecimento construído interdisciplinarmente” (DIAS et al., 2013, p.3). As 

autoras falam diretamente aos alunos que eles são os principais agentes dessa 

coleção, e é por isso que tudo começa pelo que o aluno tem a dizer, reiterando a 

valorização do protagonismo e da autonomia do estudante. 

Sobre o conhecimento que os alunos passarão a adquirir na obra, as autoras 

listam, dentre outros, a compreensão e produção de textos multimodais, orais e 

escritos, de diversos gêneros; o conhecimento gramatical, através da análise de textos 

dentro do contexto real, o uso de diversos recursos tecnológicos e o trabalho 

colaborativo. 

Seguem os quadros (Quadros 3 e 4) que apresentam as seções e a divisão das 

unidades do livro: 
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Quadro 3: Seções do livro High Up 1 

 

Fonte: Dias et al. (2013). 

 

Quadro 4: Sumário do livro High Up 1 

Fonte: Dias et al.(2013). 

 

Antes de apresentar o conteúdo de cada unidade, vale a pena apontar que a 

organização das unidades desta obra é bastante diferente da que vimos na obra 

anterior. Primeiramente, no High Up 1 (DIAS et al., 2013) não se utiliza a distribuição de 

duas unidades em cada parte, compondo quatro partes no total, como foi feito na obra 

analisada anteriormente. Com relação aos tópicos das unidades, também são bem 

distintos e seguem os conceitos priorizados por cada obra. 

CONHEÇA SEU LIVRO: HIGH UP 1 (DIAS et al., 2013) 

1. Abertura 10. Talkactive 

2. Have your say 11. Put it in writing 

3. Reading beyond the words 12. Self-assessment 

4. Genre analysis 13.  Going beyond 

5. Vocabulary 14. Spot your talent 

6. Grammar 15. Self-study 

7. In other words 16. Simulados do ENEM 

8. Practice makes perfect 17. Engage 

9. The way it sounds 18. Glossary 

SUMÁRIO DO LIVRO: HIGH UP 1 (DIAS et al., 2013) 

Unit 1: English everywhere Unit 5: How intelligent are you? 

Unit 2: Brazil: our people, our country Unit 6: Study skills and strategies 

Spot your talent Spot your talent 

Self-study Self-study 

Unit 3: Don’t waste time and take 
action now 

Unit 7: Beyond digital gadgets 

Unit 4: How can you change the 
world? 

Unit 8: Constant connectiveness 

Spot your talent Spot your talent 

Self-study Self-study 
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Na abertura da Unidade 1, intitulada English everywhere, deparamos com três 

imagens com a finalidade de ilustrar a presença do inglês em diversos lugares, 

sugerindo uma conversa prévia com os alunos sobre a presença desta língua no Brasil. 

Na abertura, também se apresentam os objetivos da unidade, dentre os quais: usar o 

verbo to be. A seção Have your say abre a unidade 1 com o desenho do globo e 

quadros para preenchimento dos nomes de alguns países em inglês. O objetivo é que o 

aluno expresse o seu conhecimento sobre o mundo, os povos e as línguas. 

Encontramos nessa mesma atividade questões sobre o Brasil e palavras comuns do 

inglês que são utilizadas aqui. Na seção English beyond the words, há um quiz sobre 

países falantes de inglês, seguido da seção Genre analysis, que propõe uma análise 

sobre o gênero quiz. A seção Vocabulary trabalha com o vocabulário relacionado a 

países e nacionalidades. Dentre outras atividades, usa-se unscramble the letters, com 

os nomes dos países. 

A seção Grammar apresenta atividades e textos contendo o verbo to be, 

destacando como se dá o seu uso na prática. Somente depois, na seção In other words, 

é que encontramos o ensino explícito desse verbo, bem como a introdução dos Wh-

questions. A seção Practice makes perfect apresenta mais exercícios para a prática do 

verbo to be. Na seção The way it sounds, o aluno aprende os sons do alfabeto em 

inglês. Já na seção Talkactive o aluno é incentivado a escolher o seu país falante de 

língua inglesa favorito e a responder a algumas questões sobre esse país. A unidade se 

encerra com o Self-assessment e o Going beyond, que traz dicas de música, filme e 

website para prática do conteúdo estudado. 

Não descobrimos na Unidade 1 nenhuma citação ou referência de uso de LC, 

mas, como apontamos em relação ao verbo to be, o uso é apresentado antes da forma, 

através de textos selecionados de sites e fontes diversas, e notamos também que o 

vocabulário é sempre apresentado dentro dos contextos dos textos, sendo pontos que 

convergem com a proposta da LC. 

Na Unidade 2, a abertura apresenta três fotos que remetem ao Brasil (baianas, 

futebol e uma ave, representando a fauna brasileira) para abordar o tópico Brazil: our 

people, our country. Dentre os objetivos da unidade encontra-se: refletir sobre alguns 

estereótipos a respeito dos brasileiros. Os tópicos gramaticais a serem estudados são o 
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simple presente e adverbs of frequency. A seção Have your say apresenta o conceito e 

uma discussão sobre stereotypes. Reading beyond the words traz um texto sobre New 

York City Brazilians, seguido de atividades sobre a cultura brasileira. Genre anaylis 

aborda o gênero list. Vocabulary traz palavras relacionadas à comida. 

A seção Grammar introduz, em termos práticos, o uso do Simple present, 

seguido da seção In other words, que apresenta de maneira mais formal este tempo 

verbal e os adverbs of frequency. Practice makes perfect propõe atividades retomando 

o verbo to be, abordado na unidade anterior. A seção Put it in writing sugere que se 

escreva uma lista de hábitos pessoais relacionados às tradições de onde o aluno mora. 

O objetivo é praticar na escrita o Simple present e os adverbs of frequency. The way it 

sounds apresenta uma entrevista com um brasileiro que mora em Londres. Em seguida, 

Genre analysis expõe as características do gênero entrevista oral. Talkactive propõe 

uma entrevista oral sobre os hábitos do colega e a unidade é encerrada com as seções 

Self-assessment e Going beyond, que sugere os filmes Gonzaga – De pai para filho e 

Xingu.  

Depois da segunda unidade, segue-se a seção Spot your talent, que fala sobre 

música, mais especificamente sobre DJs, e Fact files sobre trabalho voluntário. Segue-

se, ainda, a primeira seção de Self-study, com revisão do conteúdo das duas unidades. 

Assim como na unidade anterior, também não identificamos na unidade 2 nenhuma 

menção explícita do uso de LC, embora as atividades tenham seguido a regra do uso 

antes da forma. 

Na Unidade 3, três imagens da abertura remetem à preservação ambiental (um 

casal recolhendo lixo da praia, geradores eólicos e uma casa com placas solares). As 

seções Have your say e Reading beyond the words abordam questões ambientais e 

sociais, como parceria global, sustentabilidade, igualdade de gênero, educação 

universal etc. Genre anaylis trata do gênero call for participation, apresentando como 

exemplo uma chamada para submissão em um site. Vocabulary apresenta números e 

datas de eventos importantes no mundo, além de palavras relacionadas a alguns 

ícones que remetem a esses assuntos globais, como saúde, nutrição, educação etc. 

A seção Grammar começa com uma questão sobre a classe das palavras learn, 

share, and act, com a proposta de revisão dos verbos e de introdução do assunto 



 

 

87 

 

imperativo, que é discutido explicitamente na seção In other words. Practice makes 

perfect traz um texto intitulado Do’s and Don’ts while traveling em que se exploram os 

verbos no imperativo através de lacunas a serem preenchidas ao longo do texto.  A 

seção Talkactive sugere uma discussão sobre as mudanças que o aluno pode fazer em 

sua comunidade. Depois do Self-assessment, a seção Going beyond recomenda, além 

de um website, a música We are the world de Michael Jackson. 

A Unidade 4 carrega um tema parecido com o da terceira unidade. As três 

imagens relacionam-se bem com o título How can you change the world. O tópico 

gramatical a ser abordado é o uso de pronomes pessoais e oblíquos. A seção Have 

your say discute alguns dados do Índice de Desenvolvimento Humano, enquanto 

Reading beyond the words introduz textos autênticos de adolescentes que estão 

mudando o mundo. Genre anaylis trata do gênero Feature articles e a seção Vocabulary 

destaca algumas palavras relacionadas à saúde. 

A seção Grammar conduz questões como circular o pronome pessoal e sublinhar 

o oblíquo e completar o quadro de ambos os pronomes. É só na seção In other words, 

porém, que se encontra a explicação do uso desses pronomes. Practice makes perfect 

apresenta atividades sobre os pronomes, relacionando com informações sobre os 

sentimentos do aluno em relação a algumas celebridades, comidas e outras coisas. A 

seção Put it in writing sugere a escrita de um informative flyer com o objetivo de chamar 

a atenção das pessoas para um problema específico no bairro do aluno. Bem como nas 

unidades anteriores, o uso precede a forma, embora não se identifique nenhuma nota 

sobre o uso de LC. Segue-se a seção Spot your talent, intitulada Nurse e o Self-study 

das unidades 3 e 4. 

A Unidade 5 aborda o tema How intelligent are you?e apresenta imagens de 

Maurício de Sousa, Mark Zuckeberg e atletas paraolímpicos, a fim de promover a 

discussão sobre múltiplas inteligências. Os tópicos formais a serem estudados são a 

ordem das palavras em uma frase e o plural dos substantivos. A seção Have your say 

apresenta um diagram com as oito inteligências múltiplas e Reading beyond the words 

sugere o preenchimento de um questionário sobre o assunto, ao passo que Genre 

analysis aborda o gênero questionário. O Vocabulary traz um exercício sobre os 
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cognatos encontrados no texto do questionário sobre inteligências múltiplas, indicando 

a divisão de classes morfológicas (verb, noun, adjective, adverb). 

A seção Grammar apresenta, pela primeira vez, um quadro em que há 

explicação de word order in English, com lacunas para preencher sobre a posição dos 

modifiers em inglês e português e exercícios para circular palavras no plural. É só na 

seção In other words, porém, que veremos uma explicação formal mais detalhada, tanto 

da ordem de palavras como do plural dos substantivos. Practice makes perfect reforça a 

ordem dos modifiers em uma atividade para sublinhá-los. A seção ainda traz um texto 

adaptado de Howard Gardner sobre as múltiplas inteligências, que também são 

discutidas na seção The way it sounds e a seção Talkactive propõe o game Find 

someone who. 

A Unidade 6 intitula-se Study skills and strategies e retrata nas imagens 

diferentes hábitos de estudo. O tópico gramatical da unidade é a formação e as funções 

dos advérbios e a formação de palavras por sufixação. A seção Have your say introduz 

como warm up algumas questões sobre lugar apropriado para se estudar, distração, 

concentração etc. Reading beyond the words indica um texto sobre learning strategies 

extraído de um website. Traz ainda uma discussão sobre a diferença entre good 

learners e inefficient learners. Genre analysis lista algumas características do gênero 

educational guide. A seção Vocabulary reforça palavras relacionadas a estratégias de 

aprendizagem, destacando estratégias para desenvolvimento de vocabulário e 

compreensão leitora.  

O ensino da formação de palavras na seção Grammar é mais explícito do que 

como ocorria nas unidades iniciais. Apresenta-se em forma de atividades de 

preenchimento como transformar um adjetivo em um advérbio, usando -ly. Na seção In 

other words, há um aprofundamento maior no assunto, com exemplos e tipos de 

advérbios, além de um quadro sobre a formação de palavras por sufixação. Practice 

makes perfect contém uma atividade para transformar adjetivos em advérbios. A seção 

Put it in writing sugere escrever dicas para um aprendizado bem-sucedido. Talkactive 

propõe uma entrevista sobre as estratégias de estudo do colega.  

Como tem sido nas unidades anteriores, não encontramos nenhuma citação de 

uso de corpus linguístico nessas unidades. Depois das seções Self-assessment e 
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Going beyond, segue-se a seção Spot your talent, com a proposta de discussão sobre o 

trabalho de um tour guide e, por fim, a seção de Self-study das unidades 5 e 6 (Figura 

2), que retoma as noções de inteligências múltiplas apresentadas ao longo dos dois 

capítulos. 

Figura 2: Self-study 5-6 do livro High Up 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dias et al. (2013, p. 120-121). 

 

A Unidade 7 aborda o tema Beyond digital gadgets e apresenta imagens com 

diversos aparelhos tecnológicos comuns da nossa era. Dentre os objetivos, encontra-

se: usar palavras relacionadas à tecnologia digital. Dos aspectos formais, pretende-se 

abordar o uso do verbo Can e o Simple Past. A seção Have your say faz um warm up 

com vocabulário relacionado à tecnologia, já conhecido pelos alunos, como tablet, 

Smart TV, cell phone etc. A seção Reading beyond the words introduz tirinhas, 

propondo atividade de organização da ordem dos balões, seguido de uma tabela com 
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espaços a serem preenchidos a partir das informações extraídas das tirinhas, que é o 

gênero explorado na seção Genre analysis. O Vocabulary ensina palavras da barra de 

ferramentas de navegação. 

A seção Grammar apresenta exemplos de uso do verbo modal can, enquanto a 

seção In other words apresenta os aspectos formais desse verbo e introduz a 

explanação formal do Simple Past. A seção Practice makes perfect disponibiliza 

atividades de inferência do uso do verbo can, enquanto a seção The way it sounds 

utiliza o gênero comercial em forma de áudio para reforçar o vocabulário de aparelhos 

tecnológicos e preparar os alunos para a seção Genre analysis, que trabalha com as 

características dos comerciais de rádio. Em seguida, a seção Talkactive propõe que os 

alunos façam um radio commercial. 

Na Unidade 8, as imagens da abertura representam pessoas conectadas, que 

se relacionam bem com o tema Constant Connectiveness. A unidade tem como um dos 

objetivos o aprofundamento no estudo sobre feature articles e as características de e-

mails formais. Os aspectos formais da unidade são as conjunções e as diferentes 

funções das palavras com –ing. A seção Have your say solicita que os alunos coloquem 

sobre a mesa os seus dispositivos eletrônicos, a fim de que possam conversar sobre 

eles e sobre a conectividade do grupo. Reading beyond the words apresenta um texto 

extraído da internet, intitulado Summer job etiquete for teenagers, e solicita que os 

alunos leiam o feature article e que escrevam os dois subheads sugeridos nos espaços 

apropriados do artigo. Genre analysis continua analisando feature articles. A seção 

Vocabulary explora as palavras do artigo usado na seção anterior. 

A seção Grammar começa com uma tabela de classificação de conjunções, que 

ainda não são chamadas por este nome nessa seção. Pede-se que os alunos escrevam 

as palavras do box, no lugar apropriado da tabela (addition, contrast, condition, 

emphasis), e segue com uma atividade de fill in the blanks para promover a prática 

dessas palavras. É na seção In other words que se apresenta essa classe de palavras, 

chamadas, aqui, de linking words. Também são apresentadas as diferentes funções das 

palavras terminadas em –ing. Practice makes perfect continua com a prática dessas 

palavras. Talkactive propõe a discussão de email etiquete ao passo que a seção Put it 

in writing sugere a escrita de um e-mail formal. A unidade encerra-se com as seções 
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Self-assessment e Going beyond. Após a unidade 8, segue-se a seção Spot your talent, 

que aborda diversos aspectos da profissão Video producer. 

Após a seção Self-study das unidades 7 e 8, seguem-se as seções Simulados do 

ENEM e Engage. Esta apresenta atividades para cada uma das 8 unidades estudadas. 

Em seguida, o aluno pode revisar as palavras aprendidas no Glossary e conferir os 

Audio scripts das atividades auditivas das unidades. 

Na análise da obra, não identificamos nenhuma citação explícita ou evidência do 

uso da LC, embora tenhamos reconhecido na metodologia algumas características que 

se aproximam da perspectiva da LC, como a valorização do uso em detrimento da 

forma e a contextualização dos tópicos gramaticais apresentados nas unidades, além 

do trabalho com textos autênticos. 

 

3.7 ANÁLISE DO LD3 – TAKE OVER (SANTOS, 2013) 

 

3.7.1 Descrição da obra pelo Guia de Livros Didáticos do PNLD (BRASIL, 2014) 

 

O Guia do PNLD avalia que a obra tem a sua fundamentação teórico-

metodológica concebida por teorias socioculturais de aprendizagem. Além disso, os 

avaliadores do programa afirmam que a obra se fundamenta em uma concepção de 

linguagem “como produção e negociação de sentidos e a compreensão de letramento 

como uma prática sociocultural relacionada a usos contextualizados e inter-

relacionados dentro de determinada comunidade e em um dado contexto sociocultural” 

(BRASIL, 2014, p. 46). 

Destaca-se como ponto forte da coleção a abordagem da leitura como processo 

de interação. A diversidade de tipos e gêneros textuais e a elaboração de atividades 

com o intuito de promover a autonomia do estudante também são pontos destacados. 

Na descrição dos volumes, os avaliadores do programa afirmam que “a seção ‘In Focus’ 

apresenta a prática do vocabulário a partir de exemplos contextualizados. De maneira 

semelhante, em ‘In Use’, propõe-se a sistematização da gramática por meio da análise 

indutiva de fragmentos do texto principal da unidade” (BRASIL, 2014, p. 47). 
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Conforme temos apontado, essa priorização do uso e da contextualização são 

características marcantes dos trabalhos com LC. Portanto, pretendemos estar atentos a 

essas seções. 

Sobre a seleção de textos, os avaliadores argumentam que é coerente com a 

fundamentação teórico-metodológica da obra e que os textos são representativos de 

diversos gêneros, sejam verbais, não verbais ou verbo-visuais, e de diferentes esferas, 

possibilitando ao aluno o conhecimento das relações entre a língua inglesa e suas 

funções socioculturais. Ainda, a obra faz uma boa articulação com manifestações que 

valorizam o comportamento ético, a prática do respeito e valorização dos direitos 

humanos etc. Destacam-se, também, os quatro projetos propostos em cada volume, 

que estimulam o alunado ao exercício da cidadania. A avaliação ainda reitera que “o 

conteúdo das unidades é apresentado e desenvolvido de forma contextualizada, 

gradativa e sistemática, a fim de auxiliar o aluno a controlar a sua própria 

aprendizagem” (BRASIL, 2014, p. 48). 

 

3.7.2 Orientação no Manual do Professor sobre o uso de corpus na elaboração do 

livro didático 

 

No Manual do Professor, Santos (2013) apresenta os objetivos da obra a partir 

do que está exposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que 

apresenta no artigo 35 quais são as finalidades do Ensino Médio. Dentre os 12 objetivos 

gerais da obra, destacamos os 6 que julgamos se relacionarem melhor com as 

propostas da LC: 1) Oferecer oportunidades de uso relevante da língua inglesa no 

contexto do jovem adulto brasileiro; 2) Desenvolver diversas habilidades cognitivas a 

partir da sistematização contextualizada de aspectos linguísticos da língua inglesa; 3) 

Apresentar situações de uso da língua inglesa que possam criar oportunidades de 

desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico e da cidadania; 4) 

Possibilitar ao aluno situações de uso da língua inglesa para o cumprimento de 

múltiplas funções sociais, com diferentes objetivos, formas e níveis de formalidade; 5) 

Promover a formação de aprendizes autônomos; 6) Promover a curiosidade e o 

interesse dos aprendizes com relação à diversidade, à complexidade e ao dinamismo 
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do uso de linguagens em geral e da língua inglesa em particular, levando à 

aprendizagem contínua. 

No tocante à fundamentação teórica, Santos (2013) afirma que “a coleção é 

fundamentada por teorias socioculturais de aprendizagem [...] de acordo com as quais a 

aprendizagem ocorre com o desenvolvimento de um contexto de apoio (ou 

andaimento) proporcionado por um par mais competente” (SANTOS, 2013, p. 5). 

Destacam-se na fundamentação teórica 10 conceitos-chave: “andaimento”, “par mais 

competente”, “mediar”, “dialógico”, “contextualização”, “interdisciplinaridade”, 

“letramento”, “gêneros”, “intertextual” e “estratégias”. Todos esses são discutidos 

separadamente, um pouco mais à frente, no Manual do Professor, com excertos de 

textos de referência e questões para reflexão e debate. Destes conceitos-chaves, vale a 

pena esclarecer o conceito de “andaimento” e de “par mais competente”. Segundo 

Santos (2013), o termo andaimento descreve a necessidade que todo aprendiz tem de 

um apoio antes de fazer alguma coisa de forma autônoma. Tal apoio remete 

metaforicamente a um andaime numa construção, que é gradualmente retirado até que 

a construção se torne “independente”. Já o par mais competente remete ao indivíduo 

que tem capacidade de dar orientação àquele que aprende. 

Neste intervalo, a autora faz a apresentação das seções da obra, trazendo a 

descrição e explicação dos objetivos de cada uma das seções e sugere, no tópico 

seguinte, como desenvolver o trabalho com a obra, apresentando de que modo 

aproveitar cada seção em sala de aula ou atribuindo-a como atividade de casa, 

possibilidade que a autora deixa que fique a critério do professor, mas que aponta como 

possível no caso de Grammar practice. 

Depois disso, segue a apresentação dos conceitos-chave, já apontados 

anteriormente. Em seguida, a autora disponibiliza sugestões de leituras de webgrafia 

comentadas. Após a bibliografia, apresenta-se ainda uma proposta de planejamento 

anual programado para os 4 bimestres. O MP ainda disponibiliza o tópico Unidade por 

unidade: mais detalhes e sugestões adicionais, com mais dicas para o professor, 

unidade por unidade, seção por seção, contendo, dentre outras coisas, a tradução dos 

textos em inglês ao longo das unidades. Enfim, o MP disponibiliza um teste a cada duas 

unidades, pronto para fotocópia para auxiliar o professor. Não identificamos na 
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exposição da obra ao professor nenhuma menção do uso de LC, nem mesmo na 

recomendação de websites ou de leituras complementares. 

 

3.7.3 Análise da obra 

 

Na apresentação da obra aos alunos, a autora ressalta o papel da tecnologia no 

mundo contemporâneo e destaca o papel da língua inglesa nesse cenário, reiterando 

que muitas das informações a que temos acesso chegam a nós em inglês. A autora 

afirma que estar no controle da nossa aprendizagem é essencial e que é o objetivo 

dessa obra “instrumentalizar o aluno de inglês no Ensino Médio para que amplie cada 

vez mais seu domínio do uso (e da expansão) do conhecimento sobre a língua inglesa, 

incluindo preparação para o mundo do trabalho” (SANTOS, 2013, p.3). 

A autora acrescenta que a obra oferece acesso sistemático a situações de uso 

da língua através de textos orais e escritos sobre temas de interesse do jovem adulto 

brasileiro. A autora afirma que os exercícios da coleção contemplam diferentes estilos 

de aprendizagem e que o vocabulário e a gramática são ensinados e sistematizados em 

contexto, considerando as quatro habilidades linguísticas. 

Santos (2013) ainda destaca que a obra contempla o uso das novas tecnologias, 

o desenvolvimento do pensamento crítico e de estratégias de aprendizagem. Enfim, ela 

aponta que o objetivo da obra é “auxiliar o aluno a assumir controle de seu processo de 

aprendizagem, tornando-se apto a usar a língua inglesa em situações de crescente 

dificuldade e, também, tornando-se continuamente um aprendiz melhor”. 

Após a apresentação da obra aos alunos, segue-se o esquema das seções do 

livro, conforme demonstra o Quadro 5. 
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Quadro 5: Seções do livro Take Over 1 

 

Fonte: Santos (2013). 

 

Após o quadro “Conheça seu livro”, encontra-se o sumário, no qual se apresenta 

a divisão das unidades: 

 

Quadro 6: Sumário do livro: Take Over1 

 

Fonte: Santos (2013). 

 

CONHEÇA SEU LIVRO: TAKE OVER 1 (SANTOS, 2013) 

1. Take action 10. Integrating 

2. In context 11. In charge 

3. In power 12. In control 

4. In action 13.  On your own 

5. Further action 14. Communicating 

6. In focus 15. Project 

7. Words for thought 16. Culture matters 

8. In use 17. Grammar reference 

9. In synch 18. Supplementary material: English 

works, Song, Tools for learning, 

Discourse markers, Irregular verbs, 

Audioscript, Answer key, Glossary, Extra 

references, Bibliography. 

SUMÁRIO DO LIVRO: TAKE OVER 1 (SANTOS, 2013) 

Unit 1: Sounds, words and meanings Unit 5: The future is around the corner 

Unit 2: Choosing a career Unit 6: R U OK? 

Communicating in today’s world 

In control In control 

Unit 3: Our past, our present Unit 7: Fitness for all 

Unit 4: Very good ideas Unit 8: Reduce, reuse, recycle 

In control In control 
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Assim, antes de iniciar a unidade 1, o aluno encontra a seção Take action, que 

contém um teste para verificar o conhecimento de vocabulário, gramática e habilidade 

de leitura do aluno. A primeira subseção do Take action é Vocabulary (Figura 3), na 

qual são apresentados os 25 substantivos, 25 verbos e 25 palavras mais frequentes da 

língua inglesa, solicitando ao aluno que traduza para o português quantas dessas 

palavras ele conhecer. A segunda subseção é Reading & Grammar na qual 

primeiramente é apresentado um texto intitulado What stresses you out about school?. 

O texto é seguido por 7 perguntas de múltipla escolha. 

 

Figura 3: Seção Take Action do livro Take Over 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos (2013, p. 12-13). 

 

A Unidade 1 é intitulada Sounds, words and meanings e é representada por uma 

imagem de palavras de um dicionário. Na abertura encontramos a seção In context, que 
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propõe algumas perguntas de warm up, com o objetivo de fazer conexões entre o 

mundo do aluno e o tema da unidade. Ainda na abertura, encontramos a seção In 

power, que indica qual a estratégia de leitura a ser focalizada na unidade. No caso 

desta unidade a estratégia será atentar para as transparent words, sublinhando-as ao 

longo dos textos. Na seção In action, encontramos o texto principal da unidade, 

intitulado Redefining how we work with words, que é acompanhado de perguntas de 

interpretação. A seção Further action apresenta o uso dos pronomes, sujeito e objeto e 

propõe um texto com lacunas para exercício desses pronomes e encerra com o box 

Critical thinking, que retoma um trecho do texto para sugerir uma reflexão. A seção In 

focus apresenta o vocabulário do texto principal, propondo prática de tradução e 

esclarecendo dúvidas sobre o uso de palavras que são, muitas vezes, confundidas, 

como remember and remind. 

In use é a seção gramatical. Nessa primeira unidade, o tópico estudado é Simple 

Present and Present Progressive. Logo após a subseção Discovering Grammar, que 

apresenta os usos e a estrutura do tópico gramatical, segue a subseção Grammar 

Practice, composta por atividades, principalmente de lacunas, para o exercício dos 

tempos verbais, neste caso. 

A seção In synch objetiva criar conexões entre o tema da unidade e o uso de 

novas tecnologias. Nesta unidade a seção fala sobre o uso de dicionário online. A 

seção Integrating pretende promover o desenvolvimento das quatro habilidades 

linguísticas. Na seção dessa unidade, o Reading ficou por conta de um cartoon, a partir 

do qual se desenvolve a interpretação; o Listening é sobre English pronunciation: 

problems for Portuguese speakers; o Speaking é explorado a partir de um áudio e 

quadrinhos sobre word meanings em português; o Writing propõe a criação de uma 

word cloud. 

A seção In charge propõe um trabalho extra de leitura visando promover a 

autonomia do aluno. Nessa unidade, esta seção expõe um texto sobre a história da 

língua inglesa, que é acompanhado por questões interpretativas. A unidade termina 

com a seção Self-evaluation, na qual o aluno pode classificar o seu desenvolvimento 

das atividades descritas em very good, good ou not so good. Não foi encontrada nessa 
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unidade nenhuma referência explícita de uso de LC em sua elaboração, embora 

tenhamos notado os esforços em promover a contextualização de todo o ensino formal. 

A Unidade 2 é intitulada Choosing a career e o texto principal da unidade intitula-

se What do you want to be?, que é apresentado na seção In action. Após o texto, 

seguem-se algumas questões de interpretação que, inclusive, retomam a dica da 

unidade 1 de prestar atenção nas palavras transparentes para que os alunos consigam 

compreender o texto. Further action propõe uma classificação dos Top 6 in-demand 

occupations, enquanto In focus ensina a formação de palavras por sufixos e alguns 

exemplos de sinônimos e antônimos. 

A seção In use explica, na primeira subseção, o uso de Some and Any e o verbo 

There + To be (Present). Algumas sentenças utilizadas são extraídas do texto principal. 

Na segunda subseção segue um exercício prático sobre esses conteúdos gramaticais. 

A seção In synch dá continuidade ao assunto de leitura de sites, através da exploração 

de uma página da internet. Na seção Integrating, o gênero explorado no Reading é 

classified ads; o listening é uma atividade de preenchimento das lacunas a partir de um 

diálogo em inglês sobre carreer; Speaking promove uma discussão sobre habilidades 

transferíveis e Writing sugere a escrita de um quadro sobre tarefas diárias e solicita que 

os alunos indiquem as suas habilidades para cada tarefa. 

In charge apresenta o texto Ready for work quiz, seguido de questões 

interpretativas que retomam o vocabulário e os tópicos já estudados. Depois da seção 

Self-evaluation, segue-se a seção In control 1, com dois textos sobre o Brasil, 

destacando a riqueza cultural do nosso país, bem como alguns dados importantes. Os 

textos são seguidos de atividades de interpretação. 

Na Unidade 3, o tema Our past, our present é suscitado através de perguntas 

sobre a vida no passado, esqueletos e fósseis que são encontrados e qual a 

importância de preservá-los. Com isso, ao chegar à seção In action, os alunos já 

estarão mais familiarizados com o vocabulário do texto What is Archaeology?, que é 

acompanhada por uma atividade de interpretação de texto, além da seção Further 

action, que explora os elementos deste texto informativo. Nesta seção, propõe-se outro 

texto intitulado Cave art, que é seguido de um box que visa promover o critical thinking. 
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A seção In focus introduz exercícios com textos lacunares e sobre aplicação de 

vocabulário, retomando, mais uma vez, atividades com palavras transparentes. A seção 

In use tem como tópicos Simple Past e Past Progressive, que são apresentados em 

frases sobre arqueologia, tanto do texto principal da unidade quanto de outro texto 

extraído da internet. A parte prática é feita com exercícios de textos lacunares, nos 

quais os alunos devem aplicar corretamente o emprego dos verbos. 

A seção In synch apresenta uma captura de tela do wikipedia sobre o Serra da 

Capivara National Park, explicando o significado da palavra wikis e promovendo uma 

discussão sobre os seus aspectos positivos e negativos. A seção Integrating apresenta 

no Reading um texto do National Geographic News sobre arqueologia; no Listening um 

diálogo que tem relação com arqueologia; no Speaking explora-se vocabulário 

relacionado ao tema, como a forma, como material e outras características; por fim, no 

Writing pede-se que o aluno escreva sobre um objeto do século XXI, descrevendo as 

suas características e utilidades. In charge apresenta o texto Sunday, Monday…, 

acompanhado por um quadro para completar as predições dos alunos sobre uma leitura 

prévia e superficial do texto. A seção Self-evaluation encerra a unidade. 

A Unidade 4 é intitulada Very good ideas e é representada por uma imagem de 

diversos objetos, como computador, relógio, clipe, botão, celular etc. A seção segue 

com a dica da estratégia de leitura conhecida como scanning logo na abertura da 

seção. A seção In action traz o texto How was Penicillin discovered and developed? 

com atividades de interpretação de texto. Further action apresenta uma tabela sobre o 

plural dos substantivos em inglês, enquanto a seção In focus explicita a função dos 

sufixos na formação de advérbios em inglês. 

A seção In use trata dos pronomes e adjetivos possessivos e do possessivo com 

‘s. A parte prática propõe questões de fill in the blank sobre os pronomes estudados até 

o momento. In synch traz o título New technologies, new words e aborda como novas 

tecnologias frequentemente possibilitam a criação de novas palavras. A seção 

Integrating explora na parte de leitura um pôster com o título Back to the future, 

utilizando diversas perguntas abertas, a fim de explorar as informações do pôster. O 

listening utiliza uma ilustração de duas pessoas olhando para o pôster e conversando e 

estimula o aluno a prever o que eles estão dizendo e, somente em seguida, os alunos 
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ouvem o áudio para tirar as suas conclusões. A subseção Speaking incentiva o aluno a 

produzir um diálogo semelhante e o Writing sugere a criação de um pôster que visa à 

divulgação de um evento. A seção In charge apresenta o último texto da unidade, The 

American visionary who predicted the internet, que é acompanhado por uma atividade. 

Enfim, Self-evaluation encerra a unidade com a reflexão do aluno sobre o seu próprio 

aprendizado. Segue-se a seção In control 2, com dois textos sobre a Bahia e atividades 

exploratórias. 

Sob o título The future is around the corner, a Unidade 5 é introduzida com um 

warm up sobre predições do futuro, especialmente de como serão as escolas e o 

ensino. O texto da seção In action, intitulado Schools of the future: What will they look 

like?, destaca o papel da tecnologia nas mudanças preditas. Further action sugere que 

os alunos classifiquem os tempos verbais de algumas frases e estimula o pensamento 

crítico sobre as diferenças entre a escola do futuro com a escola do aluno. 

A seção In focus apresenta um exercício de revisão com foco nos verbos no 

passado, presente e futuro. In use explana o futuro com will e going to. A parte prática é 

um exercício sobre essas duas formas do futuro em inglês, feito a partir de um pequeno 

texto sobre Cars of the future. In synch ensina How to do an internet research. Na parte 

de leitura da seção Integrating, apresenta-se um texto com símbolos sobre um parque 

temático. No Listening, os alunos ouvem um diálogo sobre as casas do futuro e 

respondem a algumas perguntas. No Speaking, os alunos escolhem sobre o que 

querem falar do futuro: escolas, casas ou cidades. Por fim, no Writing, eles são 

incentivados a criarem um mapa da escola deles, da casa ou da cidade do futuro. A 

seção In charge contém o último texto da unidade: The Science of survival: Your planet 

needs you!. Self-evaluation encerra as seções da unidade. 

A Unidade 6 é introduzida com o tema: R U OK? Communicating in today’s 

world. As perguntas do Warm up referem-se ao uso de telefone e mensagens de texto. 

O texto da seção In action é Txt Test: How today’s teens communicate. Further action 

acrescenta um pequeno texto sobre cyberspace. In focus reforça palavras relacionadas 

ao tema da unidade e a seção In use apresenta os Modal verbs can, could, may, might 

and would. In synch introduz um pequeno texto sobre communication e sugere que os 
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alunos associem as colunas contendo determinadas abreviações utilizadas em 

mensagens de textos com os seus significados correspondentes. 

A seção Integrating propõe, no Reading, a organização de frases de mensagens 

de textos que estão fora de ordem. No Listening, a atividade de escuta é sobre o uso de 

celulares pelos adolescentes americanos. Speaking apresenta um gráfico sobre Cell 

phone features com informações sobre o uso de celulares e propõe uma pesquisa entre 

os colegas. Writing recomenda que os alunos escrevam os resultados dessa pesquisa 

para apresentar à turma. A seção In charge aborda um texto sobre Social web safety 

tips for teens. A unidade é finalizada com a seção Self-evaluation, que é seguida da 

seção In control 3, com textos sobre o Facebook, a maior rede social do Brasil. 

A Unidade 7 aborda o tema Fitness for all e traz na seção In action o texto Top 

ten tips for a safe workout, que é acompanhado por questões de interpretação de texto. 

Further action introduz o uso dos imperativos. A seção In focus promove a prática de 

verbos no imperativo e uma revisão das expressões de tempo. A seção In use segue 

com a segunda parte dos verbos modais: should, must, mustn’t, have to. In synch 

analisa blogs, apresentando capturas de tela para exploração. 

A seção Integrating propõe, na parte do Reading, dois textos sobre atividades 

físicas, para serem analisados. No Listening, apresentam-se duas ilustrações com 

perguntas a serem respondidas a partir do áudio. No Speaking, usa-se uma tirinha com 

um homem convidando algumas pessoas para ir à academia e propõe a discussão, 

sugerindo alguns emojis como possibilidades de respostas. O Writing apresenta a 

sugestão da escrita de um Fitness Plan. A seção In charge aborda o texto Are you a 

healthy exerciser?, que segue com perguntas. A unidade encerra-se com a sessão Self-

evaluation. 

A Unidade 8 é introduzida sob o título Reduce, reuse, recycle e levanta 

questionamentos sobre o futuro do nosso planeta.O título do texto da seção In action é 

Wasting our world away: Amazing facts for home and school. A seção Further action 

apresenta no box de pensamento crítico sobre dados a composição do lixo produzido 

em escolas inglesas em 2007. 

A seção In focus explica a formação de Phrasal verbs, mas é somente na seção 

In use que se apresenta Count and non-count nouns, seguido de questões práticas com 
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How much, how many, few, a few, little, a little etc. A seção In synch apresenta o texto 

Understanding video games instruction manuals. Integrating sugere, na parte do 

Reading, a leitura e atividade de interpretação de um texto sobre reciclagem. No 

Listening, discute-se sobre listening strategies. Speaking promove conversação sobre 

decisões, opiniões e concordância ou discordância. Writing sugere a escrita de um door 

hanger sobre o tópico. In charge finaliza com um texto sobre a importância da 

reciclagem. Self-evaluation encerra a unidade 8, que é seguida pela seção In control 4, 

com dois textos sobre a história do Brasil e a abordagem de estratégias de leitura. 

Ao longo das análises das unidades, não identificamos nenhuma evidência 

explícita do uso de LC na elaboração do livro didático. No entanto, como nos dois 

primeiros livros, observamos que o uso prévio do texto é priorizado em detrimento do 

ensino explícito da norma que, embora também seja importante, é considerada em 

segundo plano de acordo com os pressupostos da LC. Embora não tenhamos 

identificado nessa obra nenhuma citação explícita ou evidência do uso da LC, 

reconhecemos algumas características que se aproximam da perspectiva da LC. O 

trabalho com textos autênticos é uma dessas características que identificamos em 

todas as obras, provavelmente por ser também uma das exigências do PNLD. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 
 

Para os propósitos desta pesquisa, que tem como objetivo inicial identificar o uso 

de LC na produção desses materiais didáticos, a análise dos livros didáticos seguiu de 

acordo com três critérios estabelecidos, a saber: 1) citação ou referência do corpus 

utilizado; 2) apresentação do uso antes da forma, isto é, antes da explicação gramatical; 

3) apresentação do vocabulário sempre em contexto. 

Para este fim, apresentamos no capítulo anterior uma análise descritiva das três 

obras, começando pela descrição da mesma pelo Guia PNLD (2014) e seguindo com a 

análise do Manual do Professor e a análise da obra propriamente dita, descrita capítulo 

por capítulo. 

Nesse sentido, os resultados da análise dos livros didáticos desta pesquisa 

apontam que não há evidência explícita do uso da LC na produção desses materiais 

didáticos. No entanto, apontamos ao longo da análise que as obras em estudo 

apresentaram algumas das perspectivas da LC, como, por exemplo, priorizar o uso em 

detrimento da forma e apresentar o vocabulário sempre em contexto. Dos três livros 

analisados, apenas o Alive High 1 (PAIVA et al., 2013) faz menção a corpora e sugere o 

seu acesso na webgrafia comentada no manual do professor. Além disso, a obra 

apresenta comentários sobre as aplicações dos corpora, conforme apresentamos na 

análise das obras. 

Sendo assim, os resultados desta pesquisa reforçam a necessidade de mais 

estudos na área da LC tanto em produções de materiais didáticos como em trabalhos 

acadêmicos, como reforçam Alves e Tagnin (2012). Ao analisarem 84 trabalhos 

acadêmicos desenvolvidos na área da LC, os autores notificaram que 44 trabalhos, o 

que equivale a 52% do total, não fazem referência à LC em seus títulos. Sendo assim, 

Alves e Tagnin (2012) elaboraram propostas para aumentar a visibilidade da LC em 

trabalhos acadêmicos. 

No tocante à produção de livros baseados em corpus, Frankenberg-Garcia 

(2014) relembra algumas das obras já reconhecidas internacionalmente, dentre as 

quais estão: Cambridge International Dictionary of English,Cambridge Grammar of 
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English, Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners, Collins COBUILD 

English Usage, Collins COBUILD Intermediate English Grammar, Longman Dictionary of 

Common Errors, Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Grammar of 

Spoken and Written English, Macmillan English Dictionary, Natural Grammar (Oxford), 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford Collocations Dictionary for Students of 

English, Practical English Usage (Oxford), Touchstone series (Cambridge), Vocabulary 

in Use series (Cambridge) etc. 

Frankenberg-Garcia (2014, p. 2) nos informa o período de início do uso direto de 

corpus: 

Quando Tim Johns e seus alunos da Universidade de Birmingham 
começaram a explorar corpora diretamente em consultas uma a uma de 
professor para aluno no fim da década de 80, em uma abordagem de 
aprendizagem que ficaria conhecida como aprendizagem movida por 
dados (JOHNS, 1991)19. 

 

Assim, considerando a necessidade de viabilizar o trabalho com a LC para 

professores e pesquisadores que ainda não conhecem a área, apresentaremos, a 

seguir, algumas macroestratégias para o uso da LC como forma de adaptar e articular 

abordagens com os conteúdos dos LDs já aprovados no âmbito do PNLD. Mais adiante, 

iremos sugerir um protótipo didático para a interface da LC com os multiletramentos. 

Como estes já são normalmente mais considerados tanto em pesquisas como em 

produção de materiais didáticos, o nosso foco principal será a LC. 

 

4.1 MACROESTRATÉGIAS PARA USO DA LINGUÍSTICA DE CORPUS 

 

Macroestratégias são planos gerais derivados de conhecimento 
empírico, teórico e pedagógico disponível e atual. Uma macroestratégia 
é um manual amplo no qual os professores se baseiam para produzir as 
suas próprias microestratégias específicas e baseadas nas 
necessidades locais ou procedimentos de aula (KUMARAVADIVELU, 
2008, p. 201)20. 

                                                           
19

 Tradução minha para: When Tim Johns and his students at the University of Birmingham began 
exploring corpora directly in one-to-one student-teacher consultations in the late eighties, in an approach 
to learning that came to be known as data-driven learning. 
20

 Tradução minha para: Macrostrategies are general plans derived from currently available theoretical, 
empirical, and pedagogical knowledge related to L2 learning and teaching. A macrostrategy is a broad 
guideline based on which teachers can generate their own location-specific, need-based microstrategies 
or classroom procedures. 
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Após essa definição, Kumaravadivelu (2008) apresenta 10 macroestratégias: 1) 

maximizar as oportunidades de aprendizagem; 2) facilitar interação negociada; 3) 

minimizar as discrepâncias perceptíveis; 4) ativar heurística intuitiva; 5) promover 

consciência linguística; 6) contextualizar input linguístico; 7) integrar habilidades 

linguísticas; 8) promover autonomia do aluno; 9) assegurar relevância social; e 10) 

elevar consciência cultural. Dessas macroestratégias, acreditamos que 5 abrangem as 

ações que iremos propor, logo adiante:  

 Maximizar as oportunidades de aprendizagem; 

 Ativar heurística intuitiva; 

 Promover consciência linguística; 

 Contextualizar input linguístico; 

 Promover autonomia do aluno. 

 

Segundo Kumaravadivelu (2008), microestratégias são os procedimentos da sala 

de aula que visam cumprir com os objetivos de uma determinada macroestratégia. 

Neste caso, apresentaremos várias microestratégias que deverão cumprir os objetivos 

dessas 5 macroestratégias que destacamos. 

Acreditamos que há muitas microestratégias disponíveis para o uso da LC e de 

ferramentas de concordância. O problema, como já abordamos, é a pouca visibilidade 

que elas têm em trabalhos acadêmicos no Brasil (ALVES & TAGNIN, 2012). Nos 

subtópicos seguintes, apresentamos algumas microestratégias. 

 

4.1.1 Tutoriais para o uso do AntConc21 

 

De acordo com Anthony (2004, p. 7), “AntConc é um software gratuito e kit de 

ferramenta de análise de corpus multifuncional e multiplataforma, destinado 

                                                           
21

 A ideia inicial era produzirmos um tutorial como macroestratégia. No entanto, optamos por apresentar 
alguns dos tutoriais que já foram elaborados, indicando o acesso dos mesmos, ressaltando que esses 
tutoriais foram produzidos por pesquisadores comprometidos na área. 
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especificamente para uso em sala de aula”22. A ferramenta é disponibilizada 

gratuitamente na internet, como apresentaremos, a seguir. 

O Projeto Corpus Multilíngue para Ensino e Tradução (CoMET), desenvolvido 

junto ao Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é um corpus eletrônico cujo objetivo 

é servir de suporte às pesquisas linguísticas nas áreas de Tradução, Terminologia e 

Ensino e Aprendizagem de línguas. Nele, encontramos, além de três subcorpora, uma 

seção de publicações na qual são disponibilizados arquivos para download. É na seção 

“Publicações” e na subseção “Minicursos e Tutoriais” que encontramos disponível um 

tutorial para instalação e uso do AntConc23, preparado por Adauri Brezolin e atualizado 

por Joacyr Oliveira em 2012 e 2014, sob a orientação da Drª Stella Tagnin.  

Logo no início do tutorial, são dadas as instruções para visitar o website de 

Laurence Anthony24, criador do programa. Ao visitar o website, encontramos diversos 

programas de concordância, dentre os quais o AntConc é o primeiro da lista. É preciso 

clicar no link AntConc Homepage para efetuar a instalação. Ao final dessa página, são 

encontrados vídeos e arquivos de tutoriais do programa em diferentes idiomas 

disponíveis para download. Para fazer análises no AntConc, é preciso salvar o texto em 

formato txt (ou texto sem formatação). 

Outro website em que se pode encontrar tutoriais do AntConc é o do Grupo de 

Estudos em Linguística de Corpus (GELC)25. Além de uma vasta gama de arquivos 

disponíveis relacionados à LC, encontramos vídeos com explicações práticas das 

possibilidades de uso do programa de concordância. 

 

4.1.2 Tutoriais do uso dos bancos de dados linguísticos 

 

Assim como estão disponíveis diversos tutoriais sobre o uso da ferramenta 

AntConc, também existem aqueles destinados ao uso de diversos corpora. A maioria 

desses tutoriais para a LC são em inglês. 

                                                           
22

 Tradução minha para: AntConc is a freeware, multi-platform, multi-purpose corpus analysis toolkit, 
designed specifically for use in the classroom. 
23

 Disponível em: <http://comet.fflch.usp.br/publicacoes>. Acesso em: 18 nov. 2016. 
24

 Disponível em: <http://www.laurenceanthony.net/software.html>. Acesso em: 18 nov. 2016. 
25

 Disponível em: <http://corpuslg.org/gelc/gelc.php>. Acesso em: 18 nov. 2016. 

http://comet.fflch.usp.br/publicacoes
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://corpuslg.org/gelc/gelc.php
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Um deles é o website do Corpus Portal26, que foi desenvolvido pelo Center for 

Advanced Language Proficiency Education and Research (CALPER), da PennState 

(The Pennsylvania State University), College of the Liberal Arts. Na seção Overview do 

Corpus Tutorial, o website destaca que esse tutorial online de corpus, composto por 

sete unidades, é desenvolvido para oferecer aos professores uma introdução geral dos 

meios pelos quais a língua “real” pode ser utilizada em aulas de ensino e aprendizagem 

de idiomas. 

Outro website é o Information and Communications Technology for Language 

Teachers (ICT4LT)27, que contém uma variedade de materiais sobre tecnologia no 

ensino de línguas. O portal apresenta, dentre outras coisas, um módulo desenvolvido 

por McEnery e Wilson (2012) com o objetivo de introduzir a Linguística de Corpus. Logo 

na introdução dos objetivos do módulo, McEnery e Wilson (2012) afirmam que “corpora 

pode fornecer a base para observações linguísticas acuradas, empiricamente 

justificadas, nas quais se baseiam os materiais de aprendizagem de língua assistida por 

computador [Computer-assisted language learning (CALL)]”28. Eles ainda postulam que 

os próprios corpora podem, especialmente através das concordâncias, tornar-se o 

material cru da aprendizagem de língua assistida por computador. Esta é a nossa 

proposta didática para o protótipo, que ainda apresentaremos neste capítulo. 

Além desses websites, não podemos deixar de mencionar que muitos tutoriais 

são produzidos e postados no YouTube. Seguem dois exemplos de canais específicos 

sobre a LC. O primeiro é o canal de Mark Davies29, criador de alguns dos mais 

conhecidos corpora e o segundo é o da Universidade de Birmingham30. 

Além desses canais oficiais, muitos outros tutoriais sobre o uso da LC podem ser 

encontrados no YouTube. Um exemplo é o canal The Grammar Lab no YouTube31, no 

qual é possível encontrar vídeos como COCA 01: Introduction to using the Corpus of 

                                                           
26

 Disponível em: <http://calper.la.psu.edu/corpus_portal/tutorial_overview.php>. Acesso em: 20 nov. 
2016. 
27

 Disponível em: <http://www.ict4lt.org/en/en_mod3-4.htm>.Acesso em: 20 nov. 2016. 
28

 Tradução minha para: Corpora can provide the basis of accurate, empirically justified, linguistic 
observations on which to base CALL materials. 
29

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-kzaOgrsvLk&t=7s>. Acesso em: 22 nov. 2016. 
30

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9bvpERRkEIQ>. Acesso em: 22 nov. 2016. 
31

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sCLgRTlxG0Y&t=3s>. Acesso em: 22 nov. 2016. 

http://calper.la.psu.edu/corpus_portal/tutorial_overview.php
http://www.ict4lt.org/en/en_mod3-4.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-kzaOgrsvLk&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=9bvpERRkEIQ
https://www.youtube.com/watch?v=sCLgRTlxG0Y&t=3s
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Contemporary American English. Outro canal no YouTube é o Bill’s English32, do qual 

destacamos o vídeo: How to use the COCA. 

No protótipo didático que apresentamos a seguir, utilizamos apenas dois corpora: 

Corpus of Contemporary American English (COCA)33 e Corpus of Global Web-Based 

English (GloWbE)34. 

 

4.2 PROTÓTIPO DIDÁTICO PARA A LINGUÍSTICA DE CORPUS 

 

Após a apresentação de algumas macroestratégias para o uso da LC, nos 

debruçaremos sobre a elaboração de um protótipo didático, a partir do uso da 

Linguística de Corpus e sua interface com a pedagogia dos multiletramentos. A ideia é 

apresentar um modelo de atividade baseada no uso da LC que sirva de exemplo para a 

criação de outras propostas para a sala de aula e para a produção de livros didáticos. 

Justificamos a proposta desse modelo de atividade pela necessidade de um resultado 

prático, baseado nas convergências que apontamos no nosso referencial teórico, e pelo 

fato de não termos encontrado evidência do uso da LC na elaboração dos LDs 

analisados. Sendo assim, antes de apontar como pretendemos fazer isso, precisamos 

apresentar o conceito de protótipos. 

Em seu livro intitulado Multiletramentos na escola (ROJO & ALMEIDA, 2012), 

Roxane Rojo explica que a obra resulta do seu trabalho em três disciplinas em dois 

programas de pós-graduação. A autora afirma que, desde o início, os alunos foram 

orientados a produzir trabalhos colaborativos que “descrevessem, de maneira 

teoricamente embasada, propostas de ensino de língua portuguesa que eles tivessem 

experimentado em suas escolas com seus alunos ou que pudessem ser 

experimentadas [...] em outras ocasiões” (ROJO & ALMEIDA, 2012, p. 8). As propostas 

dos alunos deveriam abranger atividades de leitura crítica e análise e produção de 

textos semióticos, visando os letramentos múltiplos. 

É neste âmbito que a autora define protótipos como “estruturas flexíveis e 

vazadas que permitem modificações por parte daqueles que queiram utilizá-las em 

outros contextos que não o das propostas iniciais” (ROJO & ALMEIDA, 2012, p. 8). 
                                                           
32

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TmRaS7d-SP8&t=45s>. Acesso em: 22 nov. 2016. 
33

 Disponível em: <http://corpus.byu.edu/coca/>. Acesso em: 18 nov./2016. 
34

 Disponível em:<http://corpus.byu.edu/glowbe/>. Acesso em: 18 nov./2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=TmRaS7d-SP8&t=45s
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Nesse sentido, Rojo busca motivar a reflexão dos alunos sobre atividades que se 

relacionem teoricamente com os pressupostos dos multiletramentos, que norteavam o 

programa das disciplinas ministradas por ela. 

Sobre a ideia de protótipos, Karwoski e Gaydecska (2013, p. 1054) afirmam: 

O conceito de protótipo comumente é associado à ideia de modelo. Em 
sua etimologia, protótipo traz dois radicais gregos: protos, que possui o 
sentido de primário, primeiro; e tipos/typos, que significa tipo, caráter, 
marca, modelo. Portanto, protótipo seria uma ideia primeira, algo feito 
pela primeira vez e que muitas vezes é copiado ou imitado, pois é um 
modo de fazer algo. 

 

A afirmação dos autores se dá a partir das reflexões feitas por eles sobre Rojo e 

Almeida (2012). Com base nas noções expostas, observamos que a ideia da produção 

de protótipos é basicamente lançar luz sobre determinado assunto a partir de sua 

inclusão em propostas de atividades para o ensino. 

Em uma proposta semelhante, Lankshear e Knobel (2013) apresentam 

orientações para a pesquisa com novos letramentos. Ao abordar o mapeamento das 

dimensões de um campo de pesquisa dos novos letramentos, os autores sugerem três 

orientações metodológicas: let’s see research, try on research and educationally 

applicable research. Por se tratar de uma metodologia experimental e híbrida, os 

autores sugerem que as propostas nestes termos precisam se reinventar. Deste modo, 

Lankshear e Knobel (2013) alertam para os riscos de se adotar orientações 

unidirecionais no início de pesquisas sobre os novos letramentos. 

Lankshear e Knobel (2013, p. 9) afirmam que a orientação chamada de Let’s see 

“incentiva os pesquisadores a chegar tão perto quanto possível da visualização de uma 

nova prática a partir das perspectivas e sensibilidades dos ‘insiders’”35. Em consonância 

com Jenkins (2006), os autores acreditam que existe uma diferença significativa no 

pensamento em relação às práticas sociais que envolvem novas tecnologias e que os 

insiders se envolvem com novos letramentos em seus próprios termos. 

Em relação à Try on research, Lankshear e Knobel (2013, p. 9) afirmam que 

 

                                                           
35

 Tradução minha para: “A ‘let’s see’ orientation encourages researchers to get as close as possible to 
viewing a new practice from the perspectives and sensibilities of “insiders.” 



 

 

110 

 

ela encoraja a experiência com conceitos, teorias e metodologias, 
incluindo combinações inovadoras de teorias e métodos, junto com o 
desenvolvimento de novas técnicas e adaptações das existentes, em 
proveito da coleta e análise dos dados para explorar e entender as 
práticas de letramento cambiáveis e emergentes36. 

 

Nesse sentido, essa orientação propõe convergências e interfaces para 

pesquisas sobre novos letramentos, encorajando combinações que visem o 

desenvolvimento de novas abordagens, metodologias e técnicas. O respaldo dos 

autores está no fato de as práticas de letramentos serem cambiáveis e emergentes ao 

invés de rígidas e estáticas. 

No que diz respeito à Educationally applicable research, Lankshear e Knobel 

(2013, p. 10) postulam que nessa orientação “focaliza-se mais direta e conscientemente 

as descobertas que poderiam ser potencialmente aplicadas a fim de melhor entender ou 

promover o aprendizado nas escolas e em outros espaços formais de aprendizagem”37. 

Essa orientação parece se associar com os parâmetros pedagógicos de particularidade, 

praticabilidade e possibilidade, que devem ser considerados em toda a pedagogia do 

pós-método, conforme já apresentamos em Kumaravadivelu (2008), que também 

propõe convergências como alternativa para aprimorar a forma de aprendizagem. 

A ideia de elaborar protótipos didáticos para a LC, neste trabalho, é justamente 

propiciar a reflexão sobre a utilidade dessa abordagem no processo de ensino e 

aprendizagem do inglês. Para concretizá-la, selecionaremos alguns conteúdos em 

comum nos três livros didáticos em análise e a partir desses conteúdos elaboraremos a 

nossa proposta de atividade com a LC. Desses conteúdos, pretendemos dar ênfase aos 

tópicos gramaticais por acreditar que eles podem ser bem explorados pelas 

possibilidades da LC. Esperamos que esses protótipos sirvam como uma proposta de 

intervenção baseada numa metodologia híbrida e experimental, através da qual 

apontaremos caminhos para a introdução dessa abordagem na sala de aula e/ou na 

produção de livros didáticos.  

                                                           
36

 Tradução minha para: “’Try on’ research encourages experimentation with concepts, theory and 
methodology, including innovative “mash ups” of theories and methods, together with the development of 
new techniques and modifications of existing techniques for data collection and analysis to explore and 
understand emerging and changing literacy practices.” 
37

 Tradução minha para: “This focuses more directly and self-consciously on pursuing findings that can 
potentially be applied to better understanding or enabling learning in school and other formal learning 
spaces”. 
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Considerando-os estruturas flexíveis e vazadas (ROJO & ALMEIDA, 2012) e, 

seguindo as orientações metodológicas de Lankshear e Knobel (2013), assumiremos a 

definição de protótipo como uma proposta de metodologia híbrida e experimental que 

precisa se reinventar. 

Dessa forma, o protótipo didático que apresentamos, a seguir, foi desenvolvido 

para o trabalho em sala de aula (seja através de projeto, oficina ou sequência de aulas) 

e tem como base a interface da LC com os multiletramentos. Por isso, iremos, ao longo 

da apresentação das etapas do protótipo, apontar sugestões e ideias para os 

professores que desejam não somente utilizar a LC em suas aulas, como também 

valorizar a prática dos multiletramentos. 

- Por onde começar? 

Texto ou conteúdo: qual deve ser a primeira preocupação do professor? Se 

estivéssemos tratando de outro tipo de protótipo, talvez até pudéssemos sugerir o 

conteúdo como a primeira preocupação. No entanto, uma vez que trabalhamos com a 

LC, sugerimos que a primeira preocupação deve ser a escolha do texto com que 

trabalhar. Este é um dos conceitos básicos de Data-Driven Learning (DDL), que em 

português chamamos de aprendizagem movida por dados. 

É interessante que esta escolha considere as possibilidades de uso de outras 

modalidades desse mesmo texto que não somente a escrita, a fim de favorecer a 

prática dos multiletramentos. 

- Como reunir os textos? 

Já que estamos pensando em uma sequência de aulas, nos parece interessante 

a proposta do Portfólio Reflexivo. Antes de mais nada, portanto, é preciso conceituá-lo. 
 

O portfólio como estratégia de avaliação formativa serve como um 
organizador individual e reflexivo do processo de aprendizagem. 
Portfólio, que tem como função regular o processo de formação, 
organizando a sequência temporal do desenvolvimento do formando e 
que, assim sendo, é capaz de captar o seu fluir, nas cambiantes de 
progresso (ou não) que as circunstâncias pessoais e contextuais 
contingenciam particularmente (Sá-Chaves, 2001) (SCHENKEL, 2005, 
p. 124). 

 

PROTÓTIPO DIDÁTICO PARA A  

LC E OS MULTILETRAMENTOS 
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A autora reitera que, “de acordo com esta perspectiva, o portfólio apresenta um 

caráter reflexivo em que a prática e a teoria se encontram” (SCHENKEL, 2005, p. 124). 

Neste caso, já que o trabalho com portfólios pode beneficiar a junção teoria-prática, nos 

parece ideal usá-lo para os fins deste protótipo. 

A composição do portfólio poderá, neste caso, ser feita em cooperação entre 

professor e aluno. A ideia é que o professor não seja o único que traga ou produza 

textos e materiais para “consumo” do aluno. Por essa estratégia, o aluno passará a ter 

maiores responsabilidades sobre o seu próprio aprendizado, o que se encaixa 

perfeitamente com as propostas da LC que viemos defendendo até aqui. 

Na prática, o portfólio reflexivo a que estamos nos referindo é um conjunto de 

textos organizados sequencialmente em uma pasta da escolha do aluno, contendo não 

apenas os textos utilizados nas aulas, como também aqueles produzidos e/ou trazidos 

pelos alunos. Cabe ao professor decidir e apresentar aos alunos a sua proposta para a 

construção do portfólio. No caso desse protótipo para a LC e os multiletramentos, a 

construção do portfólio se dará em 20 etapas, as quais apresentaremos adiante. 

A justificativa desta grande quantidade de etapas para um protótipo está no fato 

de julgarmos ser inviável apresentar tal proposta em uma curta sequência. Isso porque, 

além de estarmos introduzindo uma área nova, que é a LC, junto com novas 

ferramentas, como o AntConc, incentivando o seu uso na prática, estamos também 

mantendo o cuidado de propor uma interface desta área com os multiletramentos. 

Portanto, seria, ao nosso ver, inviável cumprir tudo isso em menos etapas. Sendo 

assim, reiteramos que o protótipo a seguir foi elaborado tendo em vista a sua aplicação 

em uma série de aulas, oficina ou projeto. Uma vez que se trata de uma estrutura 

flexível e vazada, pode-se também reelaborar as propostas ou, até mesmo, ignorar 

algumas das etapas, de acordo com os objetivos de cada professor e os propósitos 

para cada aula. 

 

 

 

 

 

 

Vamos à construção do portfólio! 
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01. Introdução com imagens 

 

Figura 4: Alex                                                                            Figura 5: Omran 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: <http://learningenglish.voanews.com/a/whats-trending-today-young-boys-letter-to-obama-about-syrian-
child/3521165.html>. Acesso em: 09 out. 2016. 

 
Figura 6: Omran (on Twitter)     Figura 7: Alex (on Twitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: <http://learningenglish.voanews.com/a/whats-trending-today-young-boys-letter-to-obama-about-syrian-
child/3521165.html>. Acesso em: 09 out. 2016. 

 

Etapas da construção do Portfólio Reflexivo 

do Protótipo Didático 
 

http://learningenglish.voanews.com/a/whats-trending-today-young-boys-letter-to-obama-about-syrian-child/3521165.html
http://learningenglish.voanews.com/a/whats-trending-today-young-boys-letter-to-obama-about-syrian-child/3521165.html
http://learningenglish.voanews.com/a/whats-trending-today-young-boys-letter-to-obama-about-syrian-child/3521165.html
http://learningenglish.voanews.com/a/whats-trending-today-young-boys-letter-to-obama-about-syrian-child/3521165.html
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Figura 8: Alex (We will give him a family)   Figura 9: Obama (He teaches us a lot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:<http://weshapelife.org/2016/09/26/6-year-old-new-yorkers-letter-obama-viral-syrian-boy-will-restore-faith-
humanity/>. Acesso em: 09 out. 2016. 

 

 
Figura 10: Alex smiling                                                             Figura 11: Is Omran safe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fontes: Figura 10. Retirado de: <http://forher.aleteia.org/articles/little-boys-selfless-letter-to-preseident-obama-syrian-
refugees/>. Acesso em: 09 out 2016. 
Figura 11. Retirado de: <http://www.alexmariesantos.com/2016/08/30-day-hiatus-is-omran-safe-one-case-
of.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AlexMarieSantosFashionFitnessAnd
Beauty+(Alex+Marie+Santos+%3A%3A+fashion%2C+fitness+and+beauty)>. Acesso em: 09 out. 2016. 

 

http://weshapelife.org/2016/09/26/6-year-old-new-yorkers-letter-obama-viral-syrian-boy-will-restore-faith-humanity/
http://weshapelife.org/2016/09/26/6-year-old-new-yorkers-letter-obama-viral-syrian-boy-will-restore-faith-humanity/
http://forher.aleteia.org/articles/little-boys-selfless-letter-to-preseident-obama-syrian-refugees/
http://forher.aleteia.org/articles/little-boys-selfless-letter-to-preseident-obama-syrian-refugees/
http://www.alexmariesantos.com/2016/08/30-day-hiatus-is-omran-safe-one-case-of.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AlexMarieSantosFashionFitnessAndBeauty+(Alex+Marie+Santos+%3A%3A+fashion%2C+fitness+and+beauty)
http://www.alexmariesantos.com/2016/08/30-day-hiatus-is-omran-safe-one-case-of.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AlexMarieSantosFashionFitnessAndBeauty+(Alex+Marie+Santos+%3A%3A+fashion%2C+fitness+and+beauty)
http://www.alexmariesantos.com/2016/08/30-day-hiatus-is-omran-safe-one-case-of.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AlexMarieSantosFashionFitnessAndBeauty+(Alex+Marie+Santos+%3A%3A+fashion%2C+fitness+and+beauty)
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Como sugestão para um warm up, apresentamos uma sequência de imagens 

(Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11), a partir das quais podem ser feitas perguntas com a 

finalidade de promover uma interação do conteúdo com o conhecimento dos alunos 

sobre ele. 

Propomos aqui algumas sugestões de perguntas de acordo com as figuras, que 

podem ser feitas em português ou em inglês, de acordo com o plano do professor: 

 

Quadro 7: Sugestões de perguntas para warm up 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Alex 

What is this boy doing? To whom is he writing a letter? What is he saying in the first 

lines? How would you describe the place where he is? Do you know this boy’s name? 

Where is he from? 

Figura 5: Omran 

Is this boy OK? What probably happened to him? How would you describe the 

place where he is? Do you know this boy’s name? Where is he from? 

Figura 6: Omran (on Twitter) 

What social network is this? Do you like to use Twitter? How often do you use it? 

What isDavid saying about Omran’s picture? What do you know about the conflicts in 

Syria? What do you think about this? 

Figura 7: Alex (on Twitter) 

What is Sarah saying about Alex? Do you agree with her? 

Figura 8: Alex (We will give him a family) 

What is Alex writing in his letter now? 

Figura 9: Obama (He teaches us a lot) 

Who is this man? What is he saying? About whom is he saying this? 

Figura 10: Alex smiling 

How is Alex feeling? 

Figura 11: Is Omran safe? 

Is Omran feeling the same way as Alex? 
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02. Reflexão dos alunos sobre as imagens 

Após a exposição, o professor pode pedir aos alunos que façam uma breve 

reflexão sobre as imagens em forma de texto em uma folha avulsa para compor o 

portfólio. É interessante incentivá-los a opinar sobre o assunto para, em seguida, 

socializar as ideias com a turma. 

 

03. Carta original de Alex 

Feito isso, o professor pode sondar os interesses dos alunos sobre a história 

dessas duas crianças. Em seguida, ele pode perguntar se elas desejam conhecer o 

conteúdo da carta de Alex, conforme a Figura 12, e saber mais sobre a história. 

Sugerimos que o texto da carta de Alex seja impresso e entregue aos alunos 

como parte da composição de seus portfólios (o texto segue no Anexo A). 

Apresentaremos ao longo das etapas desse protótipo como ele poderá ser explorado 

pela perspectiva da LC junto à dos multiletramentos. 

 

Figura 12: Original Letter from Alex to the President Barack Obama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <https://www.whitehouse.gov/blog/2016/09/21/six-year-olds-letter-president-we-will-give-him-family>. Acesso 
em: 09 out. 2016. 

https://www.whitehouse.gov/blog/2016/09/21/six-year-olds-letter-president-we-will-give-him-family
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Após o warm up, pode ser apresentada a carta original de Alex aos alunos. Após 

distribuir os textos aos alunos, é interessante pedir que eles leiam silenciosamente com 

bastante atenção. Em seguida, o professor pode iniciar uma breve discussão sobre o 

conteúdo da carta com os estudantes. O objetivo é que os alunos exponham suas 

opiniões sobre a carta de Alex. É importante aproveitar o momento para uma breve 

reflexão crítica sobre o assunto. 

No que se refere à escrita de Alex, podem ser feitas perguntas como: 

Considerando que a carta foi escrita por uma criança de 6 anos, quais são as palavras 

mais frequentes na carta, em sua opinião? Que tipo de palavra você poderia afirmar 

que ele não usa? Por quê? 

 

04. Reflexão dos alunos sobre o estilo de escrita de Alex 

Após essa breve discussão sobre as escolhas lexicais de Alex, o professor pode 

pedir que os alunos escrevam isso em forma de texto para a composição do portfólio e 

que façam uma reflexão dando palpites e expondo suas opiniões baseadas em suas 

intuições linguísticas. Isso servirá para comparar, posteriormente, o desenvolvimento da 

maturidade ou consciência linguística do aluno ao longo das descobertas dos dados. 

 

05. Dados do AntConc sobre a carta de Alex 

Para professores que não conheçam a ferramenta AntConc, é importante 

considerar estudar os tutoriais que apontamos na seção das macroestratégias. Para 

realizar a análise com o AntConc, é necessário que o texto da carta original (disponível 

no Anexo A) seja convertido para o formato txt (ou texto sem formatação). Antes de 

converter o arquivo, é preciso se certificar de que ele contém apenas o texto da carta. 

Portanto, é necessário retirar a palavra transcript e a referência, como constam no 

anexo, caso contrário eles serão contabilizados na busca de palavras. 

Vejamos alguns dados, com base no Quadro 8, a seguir: 
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Quadro 8: Word list da carta de Alex (AntConc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da busca do Word list no AntConc, selecionamos, no Quadro 8, a lista 

das vinte palavras mais frequentes na carta de Alex e mais três palavras que 

consideramos importantes de serem consideradas até o final deste portfólio. É 

importante ressaltar que optamos por não fazer distinção entre letras maiúsculas e 

minúsculas durante a nossa busca. Preferimos seguir deste modo porque o que nos 

interessa, aqui, é a frequência lexical e não as suas posições no texto. 

A primeira coluna representa a colocação das palavras por ordem de frequência. 

Já a segunda coluna representa a quantidade de ocorrências de cada uma das palavras 

da terceira coluna no texto. O número de word types refere-se ao número de itens 

lexicais utilizados no texto, sem considerar a sua repetição, enquanto o número de word 

tokens refere-se ao número total de palavras do texto, incluindo as repetições dos itens. 

Neste caso, sabemos que Alex escreveu a carta utilizando uma gama de vocabulário de 

Total No. of Word Types: 118 
Total No. of Word Tokens: 217 
1  12 and 
2  11 him 
3  11 will 
4  6 can 
5  6 i 
6  5 my 
7  5 to 
8  5 we 
9  4 be 
10  4 he 
11  4 in 
12  4 t 
13  4 teach 
14  4 the 
15  4 you 
16  3 a 
17  3 catherine 
18  3 for 
19  2 alex 
20  2 boy 
31  2 omar 
81  1 obama 
91  1 president 
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apenas 118 palavras e, com a repetição de algumas delas, o seu texto soma 217 

palavras. Sabemos, então, que 99 palavras são repetições. 

Agora é preciso interpretar os dados. Neste caso, é importante considerar o 

gênero textual, o contexto e o escritor. Como o objetivo é promover a reflexão dos 

alunos, podemos sugerir algumas perguntas, como, por exemplo: por que você acha 

que Alex repete tantas palavras? Em sua opinião, por que a palavra and é a mais 

frequente do texto? Em sua opinião, a quem se referem as palavras him (que está na 2ª 

colocação, com 11 ocorrências) e he (que está na 10ª colocação, com 4 ocorrências)? 

Por que você acha que a palavra will é tão frequente no texto de Alex? Pelos dados de 

ocorrência de palavras, qual você acha que é a maior preocupação de Alex em sua 

carta? É interessante pedir que os alunos reflitam sobre isso por escrito para que as 

opiniões possam ser trazidas à discussão posteriormente. 

Ademais, outras informações são importantes de se considerar para discussão. 

Seguem algumas delas: todas as ocorrências das palavras him ou he na carta são 

referências a Omran. Nestes casos, ele é mencionado 11 vezes através do pronome 

objeto him e 4 vezes através do pronome pessoal he. Além disso, das 4 ocorrências do 

pronome you, 2 incluem o menino Omran junto com o presidente Obama, o que 

representa mais 2 referências ao garoto. Ainda, das 2 ocorrências da palavra boy, 1 

refere-se a Omran. E, por fim, das 2 ocorrências do pronome who, 1 refere-se a Omran. 

O interessante é que Alex não sabe o nome do garoto, mas ainda assim faz menção 

dele pelo menos 19 vezes em uma carta que tem o vocabulário restrito a apenas 118 

palavras. 

Por outro lado, as palavras Obama e President são citadas apenas 1 vez cada 

uma. E, das 4 ocorrências da palavra you, 2 referem-se ao presidente Obama. Sendo 

assim, são 3 referências a Obama durante toda a carta. Uma reflexão pertinente é: o 

que esses dados de referência a Omran e a Obama revelam? 

Após levantar todas essas questões, o professor pode apresentar alguns dados 

de concordância no AntConc. Isso pode ser feito por meio do uso de um projetor para 

transmitir os slides durante a aula ou capturas de tela que o professor pode preparar 

previamente. 

Seguem alguns exemplos, ilustrados nas Figuras 13, 14 e 15: 
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Figura 13: Concordância de And na carta de Alex (Print screen do AntConc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Concordância de Him na carta de Alex (Print screen do AntConc) 
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Figura 15: Concordância de Will na carta de Alex (Print screen do AntConc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacamos que os dados de concordância servem para apresentar o contexto 

das palavras, o que pode nos ajudar a entender a função de cada uma nas frases. Na 

Figura 13, vemos a concordância da palavra and e podemos afirmar que, no caso 

desse texto, ela sempre vem antes de um substantivo, pronome ou verbo. Esses dados 

podem ajudar o aluno a compreender a função conectiva de and. 

 Através da Figura 14 podemos afirmar que, das 11 ocorrências de him, 9 se dão 

depois de um verbo, 1 se dá depois da preposição for e 1 depois do adjetivo like. Qual 

seria, então, a função dessa palavra nesses contextos? Considerando a partir desses 

dados que ela é muito mais frequente depois do verbo e considerando a estrutura frasal 

sujeito–verbo-objeto (SVO), podemos deduzir que a palavra him esteja na posição do 

objeto porque ela assume essa função. Assim, entendemos que him se trata de um 

pronome objeto, que tem a função de substituir um nome ou substantivo masculino, 

para ser específico. No caso da carta, todas as 11 ocorrências de him se referem ao 

menino sírio e Alex utiliza o pronome porque ele não sabe o nome do menino. 
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Por fim, podemos observar na Figura 15 que todas as 11 ocorrências de will se 

dão antes de um verbo e depois de um nome próprio ou de um pronome pessoal. A 

ideia é tentar, a partir desses dados, desvendar com os alunos qual seja a função de 

will nessas ocorrências. Com a participação deles, é provável que vocês cheguem ao 

consenso de que se trata de um verbo modal que tem a função de acompanhar outros 

verbos para formar frases no futuro. 

Professor, conforme apresentamos, esses dados servem para apresentar a 

função dessas palavras no contexto em que estão inseridas, o que pode facilitar a 

compreensão das definições gramaticais de cada uma delas. Por isso, é bom dar 

ênfase a essa tentativa de desvendar as funções das palavras a partir das ocorrências 

e dos contextos para que os alunos tenham condições de refletir sobre isso na etapa 6. 

A partir desses dados pode-se aproveitar a oportunidade para trabalhar com o 

vocabulário usando as mesmas estratégias de descoberta do sentido ou da função de 

uma palavra em relação às outras. Isso deverá ajudar o aluno na compreensão do texto 

em inglês como um todo. 

 

06. Reflexão dos alunos após a análise dos dados 

Em seguida, peça aos alunos que façam uma breve reflexão sobre o estilo de 

escrita de Alex, para composição do portfólio. Peça a eles para que considerem os 

dados do AntConc e tentem interpretá-los. Depois, peça que eles compartilhem as 

descobertas com a turma. 

 

07. Breve tutorial AntConc 

Aqui o professor pode ensinar aos alunos como utilizar algumas funções básicas 

do AntConc. Para isso, ele pode recorrer aos tutoriais que mencionamos no início deste 

capítulo. Essa introdução ao uso da ferramenta auxiliará os alunos, quando eles 

precisarem fazer as suas próprias buscas. 
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08. Reflexão do aluno sobre a ferramenta 

Em seguida, pode-se pedir aos alunos que escrevam um pequeno parágrafo 

dizendo o que acharam da ferramenta AntConc. Eles podem apresentar também o que 

aprenderam sobre a ferramenta e qual é a sua utilidade. 

 

09. Texto do Voice of American English (VOA) News 

Na sequência, o professor pode apresentar aos alunos uma reportagem extraída 

do website VOA News, intitulada American boy offers home to Syrian boy in letter to 

Obama38. O texto segue no Anexo B para impressão. No website, é possível fazer o 

download do áudio para tocar na sala de aula junto com o texto. 

Após uma leitura silenciosa pelos alunos e o trabalho com o vocabulário do texto 

pelo professor, este pode tocar o áudio e pedir que os alunos acompanhem. 

Recomendamos que, em seguida, os alunos assistam a um vídeo no YouTube, 

intitulado Six-year-old offers Syrian boy a family39. O vídeo resume o que vimos na carta 

de Alex e apresenta um trecho do discurso do presidente Obama no qual ele a lê. A 

partir disso, o professor pode estimular uma série de reflexões sobreo artigo de notícia 

e o vídeo. 

 

10. Reflexão dos alunos sobre o texto 

Os alunos podem fazer uma pequena reflexão escrita sobre o que acharam da 

reportagem e do vídeo. 

 

11. A guerra na Síria e a realidade dos refugiados 

Logo após, o professor pode iniciar uma discussão sobre a guerra na Síria, 

apresentando a realidade dos refugiados. Para isso, sugerimos que sejam utilizados 

vídeos. Há muitos canais no YouTube que podem servir para este fim. O canal do 

Unicef40, por exemplo, apresenta uma série de vídeos chamada Unfairy Tales, nos 

quais são narradas histórias reais de crianças refugiadas. Outro canal do YouTube que 

                                                           
38

 Disponível em: <http://learningenglish.voanews.com/a/whats-trending-today-young-boys-letter-to-

obama-about-syrian-child/3521165.html>. Acesso em: 09 out. 2016.  
39

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pAbSTExKMQE>. Acesso em: 24 nov. 2016. 
40

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MT49ghJ7aGA>. Acesso em: 24 nov. 2016. 

http://learningenglish.voanews.com/a/whats-trending-today-young-boys-letter-to-obama-about-syrian-child/3521165.html
http://learningenglish.voanews.com/a/whats-trending-today-young-boys-letter-to-obama-about-syrian-child/3521165.html
https://www.youtube.com/watch?v=pAbSTExKMQE
https://www.youtube.com/watch?v=MT49ghJ7aGA
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pode contribuir para este propósito é o BBC News. Dele destacamos dois vídeos 

interessantes, apresentados sob os títulos Syrian kids explain the war41 e Omran is a 

lucky child42. Além dessas sugestões, o professor pode fazer as suas próprias buscas 

ou percorrer outros caminhos para suscitar a reflexão sobre o assunto. 

 

12. Pesquisa e reflexão do aluno sobre o assunto 

Após o início da discussão sobre o assunto, é ideal que os alunos sejam 

incentivados à realização de uma breve pesquisa na internet e uma reflexão sobre a 

guerra na Síria e a realidade dos refugiados. A pesquisa pode ser escrita à mão ou 

digitada e deverá compor o portfólio. 

 

13. Análise da reportagem do VOA no AntConc pelos alunos 

Depois das discussões, os alunos serão desafiados a fazer uma análise da 

reportagem do VOA, usando o AntConc, a ferramenta que eles aprenderam a utilizar 

logo após o trabalho com a carta de Alex. A análise será feita sob orientação do 

professor, mas agora é a vez de os alunos utilizarem o AntConc. 

Recomendamos que os alunos também façam a busca sem distinção entre letras 

maiúsculas e minúsculas. Reiteramos que a análise deve ser feita pelo aluno, inclusive 

a interpretação. Como um suporte para o professor, apresentamos abaixo alguns dos 

resultados e algumas possibilidades de interpretação dos dados encontrados, que 

podem ser discutidos com todos, após finalizarem os trabalhos. O Quadro 9, a seguir, 

ilustra a listagem das palavras da reportagem retirada do VOA. Retomamos o Quadro 8 

para comparar a carta de Alex com a reportagem. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
41

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2iz2tNiRpeY>. Acesso em: 24 nov. 2016. 
42

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LQ35yYo0s4Q> Acesso em: 24 nov. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=2iz2tNiRpeY
https://www.youtube.com/watch?v=LQ35yYo0s4Q
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Quadro 8: Word list da carta de Alex (AntConc)                 Quadro 9: Word list da reportagem do VOA (AntConc) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a word list do Quadro 9, observamos que a palavra mais 

frequente da reportagem é the, com 18 ocorrências. And, que na carta de Alex aparece 

em 1º lugar com 12 ocorrências, aqui aparece em 15º, com apenas 5 ocorrências. Qual 

seria a motivo do pouco uso da palavra and? Na segunda posição aqui, com 10 

ocorrências, estão a e to, que aparecem na carta de Alex na 16ª posição, com 3 

ocorrências, e na 7ª posição, com 5 ocorrências, respectivamente. 

A palavra will, que na carta de Alex ocorre 11 vezes, aqui aparece apenas 1 vez 

e é retirada da fala de Alex “I will introduce him to Omar”. A palavra him, que na carta de 

Alex ocorria 11 vezes, referindo-se a Omran, aqui ocorre apenas 4 vezes, e em todas 

elas são retiradas da fala de Alex.  A palavra Omran ocorre apenas 4 vezes, enquanto a 

palavra president ocorre 7 vezes e Obama 5 vezes. 

Total No. of Word Types: 184 
Total No. of Word Tokens: 371 
1  18 the  
2  10 a  
3  10 to  
4  8 alex  
5  8 boy  
6  8 s  
7  8 wrote  
8  7 in  
9  7 of  
10  7 that  
11  6 he  
12  6 his  
13  6 president  
14  6 this  
15  5 and  
16  5 has  
17  5 letter  
18  5 obama  
19  4 him  
20  4 like  
21  4 omran 
56  2 omar  
176  1 will  

Total No. of Word Types: 118 
Total No. of Word Tokens: 217 
1  12 and 
2  11 him 
3  11 will 
4  6 can 
5  6 i 
6  5 my 
7  5 to 
8  5 we 
9  4 be 
10  4 he 
11  4 in 
12  4 t 
13  4 teach 
14  4 the 
15  4 you 
16  3 a 
17  3 catherine 
18  3 for 
19  2 alex 
20  2 boy 
31  2 omar 
81  1 obama 
91  1 president 
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Enquanto a palavra Omran ocorre 4 vezes na reportagem, a palavra Alex ocorre 

8 vezes. A palavra boy também ocorre 8 vezes: 3 vezes em referência a Alex e 5 vezes 

em referência a Omran. No total, por esses termos, há 9 referências a Omran e 11 a 

Alex, sendo que Omran é mencionado mais como boy, enquanto Alex é mais 

mencionado pelo próprio nome. 

Algumas perguntas podem ajudar os alunos a chegarem a algumas conclusões, 

como, por exemplo: O que explica toda essa mudança de ocorrências de um texto para 

o outro? Por que há mais referências a Omran na carta de Alex (mesmo que Alex não 

saiba o seu nome) do que em uma reportagem jornalística, na qual se têm informações 

mais precisas sobre ele? Por que há mais referências ao presidente Obama no texto 

jornalístico do que na carta enviada por Alex? Por que o texto jornalístico menciona 

mais o nome de Alex do que o de Omran? 

 

14. Reflexão da análise e comparação com a análise da carta original de Alex 

Nesta etapa, espera-se que os alunos já tenham trabalhado a sua consciência 

linguística sobre a diferença de vocabulário e as possíveis razões da diferença das 

ocorrências, que envolve, inclusive, questões políticas. Portanto, recomendamos que se 

peça aos alunos para fazerem uma breve reflexão sobre as diferenças entre os dois 

textos e como as diferenças dos gêneros podem ter influenciado o número de 

ocorrências. 

O professor pode apresentar a diferença entre os gêneros “carta” e “reportagem” 

e pedir que os alunos considerem, além dessas diferenças, quais eram os propósitos e 

qual o estilo e o nível de formalidade da escrita de cada um. 

Além dos diferentes gêneros, que outros fatores contribuíram para essa 

diferença na frequência de palavras? Através da resposta do aluno pode-se ter uma 

noção do seu pensamento crítico e pode-se retomar a discussão, com participação 

ainda mais efetiva dos alunos. 

Apresentamos abaixo algumas imagens (Figuras 16, 17 e 18) de concordância 

do AntConc. Como abordamos na carta de Alex, esses dados revelam não somente a 

frequência, como também nos possibilitam inferências sobre as funções das palavras 

em questão no contexto. Como neste caso as palavras que destacamos são nomes 
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próprios, o que mais nos interessa é a frequência, que nos ajudará a desvendar os 

interesses dos escritores por trás das repetições dos nomes. 

 

Figura 16: Concordância de Obama na reportagem (Print screen do AntConc) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Concordância de Alex na reportagem (Print screen do AntConc) 
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Figura 18: Concordância de Omran na reportagem (Print screen do AntConc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Introdução à LC 

Para fazer uma introdução sobre o uso da LC, o professor pode recorrer ao 

tutorial na seção das macroestratégias que apresentamos anteriormente. O objetivo é 

que ele se prepare para fazer demonstrações de buscas rápidas nos corpora COCA43 e 

GloWbE44 para os alunos durante a explicação, que pode ser feita na sala de aula ou 

em um laboratório de computação, caso faltem os equipamentos necessários em sala 

de aula. 

O objetivo, conforme apresentamos anteriormente, é trabalhar com 5 das 

macroestratégias apresentadas por Kumaravadivelu (2008): 1) Maximizar as 

oportunidades de aprendizagem; 2) Ativar heurística intuitiva; 3) Promover consciência 

linguística; 4) Contextualizar input linguístico; 5) Promover autonomia do aluno. Para 

alcançar esse propósito, o professor deve recorrer a microestratégias, procedimentos 

que sejam viáveis. Como nas sugestões que apresentamos para interpretação dos 

                                                           
43 Disponível em: <http://corpus.byu.edu/coca/>. Acesso em: 18 nov./2016.  
44 Disponível em:<http://corpus.byu.edu/glowbe/>. Acesso em: 18 nov./2016. 
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dados do AntConc, o professor deve pensar em como estimular a intuição, como 

contextualizar os dados e promover a autonomia do aluno. 

 

16. Reflexão: O que é e para que serve um corpus linguístico? 

Após a explicação e demonstração do uso de corpus, pode-se pedir aos alunos 

que escrevam um parágrafo, dizendo o que entenderam por corpus linguístico e para 

que ele serve. 

 

17. Pesquisa no COCA e no GloWbE 

Seguindo a perspectiva da aprendizagem movida por dados, selecionamos o 

verbo modal will como o item lexical para a nossa pesquisa no COCA e no GloWbE 

corpus. Escolhemos esse item lexical pelo fato de ele estar presente nos dois textos 

que utilizamos para compor esse portfólio e por ser um verbo modal ensinado com 

frequência nas escolas. O acesso dos alunos aos corpora configura-se como uma 

oportunidade para unir a teoria à prática e o ensino à pesquisa. Seguem algumas 

imagens da pesquisa, conforme as Figuras 19, 20 e 21: 

 

Figura 19: Chart de will (Print screen do COCA) 
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Figura 20: Contexto de will (Print screen do COCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Chart de will (Print screen do GloWbE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131 

 

De acordo com os dados do COCA (Figura 19), a ocorrência de will se dá mais 

nos gêneros Newspaper e Spoken, sendo mais predominante em newspaper. A 

frequência também diminuiu desde a década de 90, apresentando um pequeno 

aumento somente entre 2010 e 2015. A Figura 20 revela que o will, enquanto verbo 

modal, sempre vem seguido de um verbo, sendo que a ocorrência de be é muito alta 

dentre esses verbos. Já o corpus GloWbE apresenta a ocorrência de will em 20 países 

diferentes.  

 

18. Busca no COCA e/ou GloWbE pelo aluno 

Os alunos deverão escolher um item lexical de um dos textos trabalhados para 

realizar uma busca no COCA ou GloWbE corpus. O professor pode direcioná-los e tirar 

as dúvidas para a realização da atividade. 

 

19. Interpretação dos dados pelo aluno 

O próximo passo é a interpretação dos dados pesquisados, que pode ser um 

desafio para os alunos, uma vez que demanda um nível maior de consciência 

linguística. No entanto, acreditamos que nessa fase os alunos possam estar preparados 

para utilizar as suas intuições linguísticas para fazer buscas, bem como para interpretar 

bem os dados obtidos. 

 

20. Relato final sobre a experiência 

Ao final deste protótipo, propomos que os alunos relatem a sua experiência 

durante o desenvolvimento deste trabalho. É interessante saber se na opinião deles a 

interface da LC com os multiletramentos contribuiu de alguma forma para o seu 

aprendizado. Os alunos podem se autoavaliar considerando se o protótipo os ajudou a 

aprender a usar recursos dos corpora e da ferramenta AntConc; se eles entendem mais 

sobre a área de estudos de corpora; se aprenderam mais sobre a língua inglesa; se 

conseguiram refletir sobre importância das escolhas lexicais para a formação do 

discurso e sobre as intenções ocultas por trás delas; se através das atividades 

conseguiram refletir sobre o mundo e as relações de poder que o regem; se 

conseguiram refletir sobre a Guerra na Síria e a realidade dos refugiados. 
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4.2.1 Reflexões da produção à aplicação do Protótipo Didático 

 

Dentre as reflexões que podemos fazer da produção do protótipo didático que 

ora apresentamos, destacamos a possibilidade de novos caminhos para o 

agenciamento do aluno a partir da interface proposta. 

De acordo com Lemos e Borges (2015, p.80), “a sala de aula de inglês tem 

refletido as identidades híbridas dos professores de língua estrangeira e a visão 

conflitante sobre o papel do ensino de línguas na educação pública”. A crença desses 

professores e dos alunos, influenciadas pelas heranças do pós-colonialismo, que 

pressupõe um imperialismo cultural, acabam reproduzindo modelos de ensino e 

aprendizagem internacionais, valorizando as dicotomias nativo/não nativo e a 

compreensão do inglês como produto. Segundo Jordão (2010), isso tem gerado um 

conflito e uma resistência por parte dos alunos. Em consonância com a abordagem de 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira proposta pelas OCEM (BRASIL, 2006), 

Jordão argumenta a respeito do: 

 
potencial que uma LE tem de transformar nossos procedimentos 
interpretativos e as maneiras como nos relacionamos com diferentes 
conhecimentos e formas de conhecer, [...] de nos levar a perceber o 
mundo de outras maneiras, de vislumbrar formas alternativas de 
significar e de construir nossas identificações e desidentificações, nosso 

engajamento com o mundo (JORDÃO, 2010, p.434). 
 

É nesse contexto que a autora aborda o conceito de agência que, segundo ela, é 

uma “forma de intervir no processo discursivo de construção de sentidos e 

representação de mundo” (JORDÃO, 2010, p. 432). É visando promover esse 

agenciamento que professores pesquisadores não devem deixar de buscar por 

convergências teóricas e práticas para fomentar um trabalho mais crítico e autônomo 

em sala de aula. 

Dessa forma, como postula Leffa (2003), concordamos que as convergências 

devem ser priorizadas em detrimento das dicotomias. Dentre as convergências, Leffa 

(2003) destaca ensino e pesquisa, inteligência e emoção, local e global, real e virtual. A 

partir das três orientações metodológicas de Lankshear e Knobel (2013), relacionadas à 

pesquisa com novos letramentos (let’s see research, try on research and educationally 
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applicable research), buscamos elaborar uma proposta que contemplasse tais 

convergências e que pudesse servir de modelo experimental para a elaboração de 

novos trabalhos por parte dos próprios professores, de acordo com a realidade local do 

seu lugar de atuação. Argumentamos que essa é uma proposta que precisa se 

reinventar, ainda mais por se tratar de uma metodologia híbrida. 

Sobre os “ingredientes” dessa metodologia híbrida refletida no protótipo, 

podemos mencionar a LC, os multiletramentos, os pressupostos da OCEM e do PNLD e 

a noção de portfólio reflexivo. Todos eles preparados como um “menu degustação” para 

alunos e professores que ainda não tenham tido contado com a LC. 

Além dessa “receita” que apresentamos, podemos fazer referência a outras 

também baseadas na LC e que servem como base para a elaboração de novos 

trabalhos em convergência com essa área. Berber Sardinha et al. (2012) apresentam 

vários exemplos de como o corpus pode fazer parte de diversas “receitas”. Desde o 

trabalho com filmes e séries até música, jogos, videogames e novas mídias, como os 

podcasts e o YouTube, o autor propõe que o trabalho com corpus pode contribuir 

significativamente para as convergências que ora mencionamos, especialmente a 

convergência entre ensino e pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Procuramos, nesta pesquisa, identificar o uso da Linguística de Corpus na 

produção de três livros didáticos de inglês aprovados para 2015. Nossas indagações no 

início desta pesquisa eram as seguintes: os livros didáticos apresentam indícios de uso 

da LC na sua elaboração? Se a abordagem da LC está presente nos livros didáticos, 

como ela está apresentada? Se os materiais didáticos do PNLD já trabalham com a 

perspectiva da LC, desde quando isso começou? 

Assim, ao final das análises, constatamos que não há evidência do uso da LC 

em nenhuma das obras analisadas, embora tenhamos identificado algumas 

perspectivas que se aproximam da abordagem da LC, como a abordagem do uso antes 

da forma e o uso do vocabulário sempre em contexto. 

A partir dessa constatação, sugerimos macroestratégias para o uso de corpus 

linguístico e da ferramenta de concordância e análise de dados AntConc. Sugerimos 

também um protótipo didático, com a finalidade de propor uma alternativa para a 

abordagem de LC e dos multiletramentos em sala de aula. Na elaboração do protótipo, 

buscamos articular na prática as discussões teóricas realizadas neste trabalho. Como 

se trata de um modelo experimental, de uma metodologia híbrida e flexível, o protótipo 

que apresentamos aqui pode conter limitações, uma vez que ele foi pensado 

simplesmente para introduzir essa interface de abordagens em sala de aula. A ideia é 

que ele seja adaptado de acordo com as necessidades dos alunos e/ou sirva de 

inspiração para o trabalho com essa interface, tanto na sala de aula quanto na 

produção de materiais didáticos. 

Nesse sentido, procuramos fomentar reflexões baseadas nas convergências 

entre o ensino e a pesquisa, a teoria e a prática, pensando a Linguística Aplicada de 

forma crítica e levando em consideração as relações globais/locais, macro/micro, no 

que diz respeito à análise e produção de material didático de inglês, bem como à 

aplicação do protótipo que sugerimos. 

A proposta dessa interface pedagógica implica a viabilização do uso da LC na 

sala de aula e na produção de materiais didáticos. Além do mais, até o momento, não 

temos notícia de alguma pesquisa no Brasil voltada para a proposta da interface entre 

Linguística de Corpus e Multiletramentos na área de análise e produção de livros 
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didáticos do ensino público. Desse modo, esta pesquisa é de caráter inovador e, por 

esse motivo, apresenta limitações. 

Uma das limitações desta pesquisa foi a impossibilidade de análise do livro Way 

to go! 1 (TAVARES & FRANCO, 2013) por falta de acesso ao material. Outra limitação 

está no fato de que as relações das diversas abordagens estabelecidas com LC são 

muito embrionárias e carecem de aprofundamento teórico. No entanto, devemos 

pontuar que este trabalho de articulações exige um esforço intelectual para aproximar 

essas áreas, partindo da tese de que os materiais didáticos para o ensino público 

(ainda) não trabalham com a LC. Argumentamos, portanto, que esta pesquisa demanda 

outras pesquisas futuras, a fim de que seja possível acompanhar as mudanças na 

análise e na produção de livros didáticos para o ensino público. 

Nosso argumento principal nesta pesquisa foi que a perspectiva da LC articulada 

com os multiletramentos e pesquisas emergentes do ensino de gramática pode 

fortalecer a área de análise e produção de materiais didáticos. 

Considerando a interface da Linguística de Corpus com os Multiletramentos, que 

ora defendemos, reafirmamos a importância da visibilidade da LC em trabalhos 

acadêmicos (ALVES & TAGNIN, 2012), bem como em interface com outras 

abordagens, a fim de servir à produção de materiais didáticos para o ensino público. 

Acreditamos que falta maior divulgação da LC no meio acadêmico e esperamos que 

esta pesquisa, que é a primeira na área de LC na Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), possa servir para a divulgação dessa área na nossa comunidade acadêmica e 

que possa contribuir para o avanço da área da LC e da produção de materiais didáticos 

para o ensino de LI no Brasil. 

Esperamos, ainda, que as discussões desenvolvidas neste trabalho tenham sido 

produtivas e reiteramos a importância não apenas de reflexões teóricas, como também 

de propostas práticas que visem o aprimoramento constante do processo de ensino e 

aprendizagem de inglês no contexto do mundo pós-moderno. Enfim, encerramos este 

percurso com o aprendizado de que o comodismo, tanto teórico quanto prático, é 

sempre prejudicial, diante de um mundo em constante evolução. 
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ANEXO A - Carta original de Alex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transcript: 

 

Dear President Obama,  
Remember the boy who was picked up by the ambulance in Syria? Can you please go 

get him and bring him to [my home]? Park in the driveway or on the street and we will be 
waiting for you guys with flags, flowers, and balloons. We will give him a family and he will be 
our brother. Catherine, my little sister, will be collecting butterflies and fireflies for him. In my 
school, I have a friend from Syria, Omar, and I will introduce him to Omar. We can all play 
together. We can invite him to birthday parties and he will teach us another language. We can 
teach him English too, just like my friend Aoto from Japan. 

Please tell him that his brother will be Alex who is a very kind boy, just like him. Since he 
won't bring toys and doesn't have toys Catherine will share her big blue stripy white bunny. 
And I will share my bike and I will teach him how to ride it. I will teach him additions and 
subtractions in math. And he [can] smell Catherine's lip gloss penguin which is green. She 
doesn't let anyone touch it.  

Thank you very much! I can't wait for you to come! 
Alex 
6 years old 
 

Fonte: <https://www.whitehouse.gov/blog/2016/09/21/six-year-olds-letter-president-we-will-give-
him-family>. Acesso em: 09 out. 2016. 
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ANEXO B - Reportagem do VOA News 

 
 

American Boy Offers Home to Syrian Boy in Letter to Obama (VOA News) 
September 22, 2016 

 
0:00:00/0:03:16 
This is What’s Trending Today… 
 
Last month, images of a bloody, wounded 5-year-old Syrian boy in an ambulance captured the 
world’s attention. The boy had suffered head injuries when a bomb hit his family’s apartment 
building in Aleppo. The boy was identified as Omran Daqneesh. 
This week, another little boy has captured the world's attention. A 6-year-old American named 
Alex wrote about Omran in a letter to President Barack Obama. 
Alex is from the state of New York. He wrote to the president after he saw the images of Omran. 
He wrote that his family would like to offer him a home here in the United States. 
Alex opened his letter this way: “Dear President Obama, Remember the boy who was picked up 
by the ambulance in Syria? Can you please go get him and bring him to our home?” 
Alex wrote that that he would like to share his bicycle with Omran, and that his younger sister 
would share her toys, as well. He also wrote that he “has a friend at school from Syria named 
Omar. I will introduce him to Omar.” 
President Obama posted a video on Facebook Wednesday of Alex reading his letter. It has been 
viewed almost 8 million times. 
In the post, Obama described Alex as “a young child who has not learned to 
be cynical or suspicious or fearful of other people because of where they come from, how they 
look, or how they pray." 
“Imagine what the world would look like if we were,” the president wrote. “Imagine the suffering 
we could ease and the lives we could save." 
The president also mentioned Alex’s letter earlier this week at a United Nations meeting on the 
refugee crisis. 
People have reacted to Alex’s words on social media. One Facebook user wrote, “A six year old 
who has more humanity, love and understanding than most adults.” 
Another said, “I wish there were billions of kids that were raised just like this little boy.” 
And that’s What’s Trending Today. 
I'm Caty Weaver. Ashley Thompson wrote this report. Caty Weaver was the editor. 
__________________________________________________ 
Words in This Story 
ambulance - n. a vehicle used for taking hurt or sick people to the hospital especially in 
emergencies 
cynical - adj. believing that people are generally selfish and dishonest 
suspicious - adj. causing a feeling that something is wrong or that someone is behaving 
wrongly 
humanity - n. the quality or state of being kind to other people or to animals 
 

Fonte: <http://learningenglish.voanews.com/a/whats-trending-today-young-boys-letter-to-obama-

about-syrian-child/3521165.html>. Acesso em: 09 out. 2016.  
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