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RESUMO 

 

A pesquisa aqui descrita é produto de uma empreitada que concatena três grandes áreas dentro 

dos estudos em Linguística: Fraseologia, Competência Comunicativa e Interlíngua. Tendo em 

vista que as unidades fraseológicas são itens lexicais de difícil aquisição em contexto de 

segunda língua, adotamos as colocações como objeto de estudo por serem altamente 

produtivas e recorrentes na produção oral e escrita de falantes nativos. Intencionamos 

averiguar como os aprendizes de Português como Língua adicional utilizam as colocações em 

textos escritos e de que forma esse uso delata o que decidimos chamar de Competência 

Colocacional. Optamos por trabalhar com sujeitos norte-americanos pertencentes ao programa 

FLTA, ligado à Comissão Fulbright, que promoveram a língua inglesa no Brasil por nove 

meses no período de 2015. Os sujeitos que tiveram interesse em participar desta pesquisa 

foram agrupados conforme nível de proficiência e escreveram textos, em língua portuguesa, 

cujo tema versava sobre suas impressões sobre a cultura brasileira. Depois de escritos, os 

textos foram analisados e as colocações categorizadas de acordo com a equivalência existente 

entre língua alvo/materna e conforme suas estruturas morfossintáticas. Após cruzarmos os 

dados, encontramos que o sistema linguístico do nível de proficiência B1/B2 ainda é 

dependente da língua materna, apresentando colocações de “Equivalência Total” em todos os 

tipos de estruturas morfossintáticas. A análise do grupo de nível de proficiência C1/C2 

mostrou que este conhece e utiliza uma quantidade maior de tipos de estruturas, embora 

produzindo colocações pautadas em uma relação direta com a língua materna. Além disso, 

realizamos uma análise dos erros colocacionais, cujos resultados apontam para o fato de a 

transferência linguística não se constituir como fator principal para o processo de fossilização 

e percebeu-se também que os níveis mais avançados cometem mais erros colocacionais por 

ainda estarem testando hipóteses sobre a língua em aquisição. Concluímos lançando 

perspectivas de continuidade e possíveis contribuições que este trabalho oferece para áreas 

como Linguística Aplicada, por exemplo. 

 

Palavras-chave: Colocações. Competência colocacional. Interlíngua. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The research described here is the product of a work that concatenates three major areas 

within the studies in Linguistics: Phraseology, Communicative Competence and 

Interlanguage. Given the fact that phraseological units are lexical items of difficult acquisition 

in a second language context, we adopted the collocations as an object of study to be highly 

productive and recurrent in oral and written production of native speakers. We intended to 

find out how the learners of Portuguese as an additional language use collocations in written 

texts and how this use betrays what we decided to call collocational competence. We chose to 

work with American subjects belonging to the FLTA program, linked to the Fulbright 

Commission, who promoted the English language in Brazil for a nine-month period in 2015. 

The subjects who were interested in participating in this study were grouped according to the 

level of proficiency and were asked to write texts in Portuguese, whose theme questionnaire 

was about their impressions of the Brazilian culture. Once written, the texts were analyzed 

and the collocations categorized according to the existing equivalence between target / mother 

language and according to their morphosyntactic structures. After we crossed the data, we 

found out that the B1 / B2 language system proficiency level is still dependent on the mother 

tongue, with "Total Equity" collocations presented in all types of morphosyntactic structures. 

The analysis of the C1 / C2 proficiency level group showed that they know and use a larger 

number of types of structures, while producing guided collocations in a direct relationship 

with the mother tongue. In addition, we conducted an analysis of collocational errors, whose 

results point to the fact that the linguistic transfer does not constitute the main factor to the 

process of fossilization. Besides, we also realized that the most advanced levels make more 

collocational errors as they were still testing hypotheses on language acquisition. We 

concluded by launching perspectives of continuity and possible contributions that this work 

offers to areas such as Applied Linguistics. 

 

Keywords: Collocations. Collocational competence. Interlanguage. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A presente dissertação de mestrado, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 

em Linguística, da Universidade Federal do Ceará, tendo como orientadora a professora 

doutora Rosemeire Selma Monteiro-Plantin, intitulada “Aquisição da competência 

colocacional na produção escrita dos English Teaching Assistants (ETAs) em universidades 

brasileiras” é produto de uma investigação na área conhecida como Aquisição, 

Desenvolvimento e Processamento da Linguagem. Nosso interesse em realizar uma pesquisa 

neste campo se deu a partir de discussões, realizadas durante os encontros do grupo 

pertencente ao projeto de Pesquisas Políticas para a Internacionalização da Língua Portuguesa 

(PLIP – UFC), cujo teor versava sobre questões de aquisição e aprendizado da língua 

portuguesa. 

Durante os encontros, foram abordados temas relevantes à aquisição de 

fraseologismos (ou unidades fraseológicas) que, por serem inerentes à sociedade a qual uma 

língua é falada, podem se tornar “uma pedra no sapato” de um aprendiz de língua adicional
1
. 

A luz do conceito de Fraseologia, revisitamos estudos que empreenderam realizar uma análise 

sobre a maneira que estes itens do léxico eram trazidos em livros didáticos e buscamos ler 

mais sobre a relação, nem sempre clara, que existe entre fraseologismos e a aquisição de 

língua adicional. 

Como iremos tratar mais adiante, existem inúmeros tipos de unidades 

fraseológicas (doravante UFs), nomeadamente expressões idiomáticas e provérbios, para citar 

alguns. Entretanto, embora pudéssemos localizar muitos estudos que tratassem dos dois tipos 

acima citados, notamos que ainda há poucos estudos que contemplem as demais categorias. 

Assim, após refletirmos sobre o papel que as unidades fraseológicas desempenham na 

sociedade que as falam, chegamos a conclusão de que as colocações, se constituindo como 

fraseologismos altamente recorrentes na produção linguística do falante, não haviam ainda 

tido enfoque suficiente, principalmente quando nos referimos a aquisição desses itens. 

Com isso em mente, pensamos em trabalhar com este tipo de unidade 

fraseológica, as colocações, e optamos por desenvolver o conceito de competência 

colocacional que havia sido cunhado por Michael Lewis na época dos estudos sobre a 

abordagem lexical. Entendemos que o conceito de competência colocacional, da mesma 

                                                           
1
 Língua Adicional, conforme Silva Netto (2015), refere-se a uma língua acrescida ao repertório linguístico de 

um falante de L1, constituindo-se como termo guarda-chuva para as noções de Língua Estrangeira (LE), 

Segunda Língua (L2) e Língua de Herança (LH). Assim, durante a presente dissertação, as noções de LE, L2 e 

PLE (Português como Língua Estrangeira) são entendidas como subcategorias da classe Língua Adicional.  
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forma que os demais tipos de competência, como a gramatical, textual e sociolinguística, 

depende diretamente do nível de proficiência do falante. No caso da nossa dissertação, 

buscamos investigar a maneira que a competência cunhada por Lewis é vista em contexto de 

Português como língua adicional, visto que pretendíamos contemplar as discussões no grupo 

PLIP. 

Uma vez que intencionamos lidar com as colocações em âmbito de língua 

adicional e entendendo que a competência colocacional é dependente do nível de proficiência 

do falante, decidimos investigar nosso objeto de estudo com base em produções textuais 

redigidas por falantes nativos de língua inglesa em processo de aprendizagem do Português. 

Sendo assim, utilizamos como sujeitos de nossa pesquisa os americanos, conhecidos como 

English Teaching Assistants, ou assistentes de professores de inglês, ligados à Comissão 

Fulbright, que desenvolveram atividades de promoção da língua inglesa no Brasil por exatos 

nove meses durante o ano de 2015. 

Apresentada a gênese desta dissertação, gostaríamos de destacar a forma que ela 

está seccionada. O capítulo 2 trará a justificativa e relevância deste estudo, apresentando 

dados extraídos a partir da análise de produções textuais em Português de Portugal por 

falantes de inglês, coletadas no sítio eletrônico da Universidade de Coimbra. Esta análise 

buscou, de forma genérica, classificar as unidades fraseológicas presentes nos textos e 

identificar as mais recorrentes. Nossa escolha por trabalhar com colocações se deve, em parte, 

a análise dessas redações. Além disso, o primeiro capítulo discorrerá brevemente sobre as 

grandes áreas que serviram de base teórica para este estudo, sendo elas a Fraseologia, 

Competência Comunicativa e Interlíngua. 

O capítulo 3 diz respeito à nossa fundamentação teórica. Como apontamos 

anteriormente, concatenaremos três grandes áreas. Inicialmente, traremos uma apreciação 

sobre o que se entende por Competência Comunicativa, subcategorizando-a em Competência 

Gramatical, Textual, Sociolinguística, Estratégica, etc. Após tratarmos dos tipos consagrados 

de competência, teceremos considerações sobre a Competência Colocacional à luz dos 

estudos Fraseológicos. Em seguida, falaremos sobre as características inerentes aos 

fraseologismos, como lexicalização, idiomaticidade e convencionalidade para que, mais 

adiante, discorramos sobre os tipos de unidades fraseológicas, como expressão idiomática, 

provérbio, binômios e, de forma mais aprofundada, as colocações. A terceira grande área a 

qual nos reportaremos é a Interlíngua, ou sistema linguístico do falante em processo de 

aquisição, onde levaremos em consideração os estudos de Selinker. 
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Apresentaremos a metodologia deste trabalho no capítulo 4. Discorremos sobre 

os nossos objetivos e perguntas de pesquisa, os critérios adotados para selecionar e dividir os 

participantes em níveis de proficiência (B1/B2 e C1/C2), as técnicas empregadas e a forma de 

análise dos dados. Ademais, faremos referência à pesquisa piloto realizada com participantes 

estrangeiros regularmente matriculados nos cursos de Português para Estrangeiros da 

Universidade Federal do Ceará. 

A nossa análise de dados será discutida no capítulo 5. Apresentaremos uma 

análise quantitativa e qualitativa a partir dos dados obtidos nas produções textuais escritas 

pelos participantes. Analisaremos os dados, conforme os níveis de proficiência, com base na 

equivalência existente entre colocações do Português e do Inglês e na estrutura 

morfossintática das ocorrências. Ao final, cruzaremos os resultados obtidos a partir da análise 

da equivalência e estrutura para que possamos aferir o modo que a competência colocacional 

é dada nos grupos B1/B2 e C1/C2. Após a nossa análise, exporemos as considerações finais e 

as referências deste trabalho. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A presente dissertação de mestrado está inserida na linha de pesquisa Aquisição, 

Desenvolvimento e Processamento da Linguagem, possuindo laços mais estreitos com a 

noção de aquisição de língua adicional. Dado isso, daremos sequência a uma investigação que 

pertence ao escopo da Fraseologia. Ao contrário do que o nome possa indicar, o termo 

“fraseologia” não se refere, de maneira exclusiva, ao estudo da frase. Esta área de 

investigação debruça-se sobre o estudo de expressões intimamente ligadas à cultura da 

sociedade onde são faladas: as unidades fraseológicas. Como exemplos mais significativos, 

ou prototípicos, dessas unidades temos as expressões idiomáticas, binômios, fórmulas 

situacionais, colocações, para nomear alguns, cuja categorização será apresentada na 

fundamentação teórica. 

Conforme apontado por Xatara (1998a), aprender tais fraseologismos, na 

perspectiva do estrangeiro (entendendo “estrangeiro” como um indivíduo que não compartilha 

dos mesmos laços identitários que a maioria da população de um lugar específico), é um 

trabalho árduo tendo em mente que as unidades fraseológicas possuem características 

culturais e autóctones. Segundo a autora, conhecer os aspectos extralinguísticos e estabelecer 

analogias entre línguas não basta. É necessário que o estrangeiro tenha acesso à realidade 

cultural da comunidade linguística a qual a língua é falada, uma vez que, via de regra, não há 

uma razão lógica para o desalinhamento entre plano de expressão e de conteúdo de uma 

unidade fraseológica. Por vezes, o falante nativo lança mão de expressões mais coloquiais que 

encapsulam, de forma mais informal e dinâmica, uma ideia ou sentimento e, com a frequência 

de uso, difundem-se no meio social e passam a ser reconhecidas, não pelo seu sentido 

composicional, mas pela sua expressividade. 

Assim sendo, embora consiga entender grande parte do léxico de uma língua 

estrangeira, nada garante que o falante não-nativo reconstruirá o sentido de expressões como 

“vestir o paletó de madeira” que, por sua vez, no seu sentido não-composicional, significa 

“morrer”. Para que o sentido de expressões como esta seja apreendido, é imperativo que o 

sujeito conheça os contextos enunciativos adequados para o uso e, além disso, de acordo com 

Xatara (2001), seja exposto a ela inúmeras vezes. 

Da mesma maneira em que há dificuldade no âmbito da compreensão, uma das 

maiores dificuldades de um aprendiz de LE é a de produção. Fillmore (1979) cunha a 

definição de falante ingênuo, um indivíduo que desconhece os lexemas e frases idiomáticas de 

uma língua, não conhece combinações lexicais que não estejam necessariamente baseadas em 
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relações de significado, não tem a capacidade de julgar a adequação de expressões fixas, não 

conhece as imagens metafóricas de uma língua, entre outros. Gibbs e Colston (2007) 

ressaltam o aspecto da inclusão social pela linguagem em que, enquanto mais 

comunicativamente competente, maior será o reconhecimento pelos falantes nativos de uma 

dada língua. 

Ao nos referirmos à competência comunicativa, estamos nos reportando aos 

estudos de Hymes (1972). Em consonância com o autor, em situações reais de interação, 

falantes não buscam demonstrar que são grandes conhecedores da gramática da língua que 

falam; ao contrário, a utilizam para atingir fins comunicativos específicos. Em outras 

palavras, possuir competência comunicativa implica conhecer as diferentes maneiras de 

expressar uma mesma ideia, levando em consideração o contexto de produção e o ouvinte. 

Hymes afirma que, uma vez que o indivíduo tenha autonomia para selecionar, dentro de um 

leque de alternativas lexicais, as que são apropriadas, viáveis e formalmente possíveis à 

situação, demonstrará que é comunicativamente competente e terá maior facilidade de fazer 

parte do grupo social onde está inserido. Monteiro-Plantin (2012) subdivide competência 

comunicativa sob o ponto de vista da produção e da recepção. No que tange ao primeiro, 

trata-se de escolher estruturas que possibilitem a realização de um objetivo comunicativo 

através da fala e da escrita; sob o prisma da recepção, entra em jogo o reconhecimento e 

identificação de estruturas linguísticas ouvidas e lidas. 

Embora Tagnin (2005) não tenha se detido à nomenclatura proposta por Hymes 

em seu livro O jeito que a gente diz, estabelece um paralelo entre a definição de falante 

ingênuo, cujo conhecimento de cultura e língua são restritos, e um falante competente, que 

consegue adequar sua fala conforme o registro e necessidades comunicativas. 

No que concerne as unidades fraseológicas, é imprescindível que o falante não-

nativo tenha a sua disposição um inventário amplo que comporte diferentes níveis de 

fraseologismos, desde aqueles cujo entendimento ocorre de maneira simples, como em “a 

união faz a força”, até as mais idiomáticas, como “virar a casaca”. Contudo, ao nos 

depararmos com a realidade em que estudantes de Português como Língua Estrangeira 

(Doravante PLE) se encontram, percebemos que estes, embora consigam se expressar de 

maneira razoável, sendo capazes de produzir sentenças gramaticalmente “corretas”, não 

atingiram o status de comunicativamente competentes. 

Nossa motivação em desenvolver uma pesquisa nesse campo de estudo se deu a 

partir de um levantamento das unidades fraseológicas presentes em redações em língua 
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portuguesa redigidas por falantes nativos de língua inglesa. Constatou-se que a utilização de 

fraseologismos é bastante escassa, independente do nível de proficiência dos indivíduos. 

As produções textuais, que serviram como corpus para essa análise inicial de 

como a produção de unidades fraseológicas se encontra, estão disponíveis no sítio eletrônico 

da Universidade de Coimbra pelo acesso 

<http://www.uc.pt/fluc/rcpl2/dados/Paginas_web_txt_word/LM_Ingles>. No referido sítio, há 

a divisão das produções textuais em nível de proficiência, conforme o Quadro Comum 

Europeu de Referência para as Línguas: A1, A2, B1, B2 e C1, sendo o primeiro o mais 

elementar e o último o mais avançado. 

A escolha de produções textuais provenientes de falantes nativos de língua inglesa 

se justifica pelo fato de sermos proficientes em inglês e por isso pudemos identificar as 

unidades fraseológicas que possuem traços comuns na língua de partida dos aprendizes, por 

exemplo, “Não cuspa no prato que comeu” que, em língua inglesa, apresenta equivalência a 

“don’t bite the hand that feeds you”. 

Como resultado do levantamento dos fraseologismos anteriormente mencionados 

e adotando o critério de classificação presente em Tagnin (2005), criamos a tabela 1: 

 

Tabela 1 – Análise dos fraseologismos das produções da Universidade de Coimbra  

Nível Colocações Exp. Idiom. Fórm. Situa. Outros 

A1 16,7% 8,3% 75,0% 0% 

A2 100,0% 0% 0% 0% 

B1 50,0% 11,1% 26,9% 12,0% 

B2 36,4% 9,1% 36,4% 18,1% 

C1 100,0% 0% 0% 0% 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Acreditamos ser pertinente agrupar os fraseologismos em “Colocações”, 

“Expressões Idiomáticas”, “Fórmulas Situacionais” e “Outros” (binômios, expressões 

convencionais e marcadores conversacionais). 

Pode-se encontrar um total de 12 unidades fraseológicas agrupadas em 8 redações 

no nível inicial A1. Desse universo de unidades fraseológicas, 75% corresponde a fórmulas 

situacionais, 8,3% a expressões idiomáticas e 16,7% a colocações. O segundo nível, que 

corresponde ao A2, é composto por 4 produções textuais que, por sua vez, apresentam 3 UFs. 

De todas as ocorrências, 100% dos casos de fraseologismos presentes nas redações do nível 

A2 são colocações. 

http://www.uc.pt/fluc/rcpl2/dados/Paginas_web_txt_word/LM_Ingles
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No que diz respeito aos níveis intermediários B1 e B2, encontramos, 

respectivamente, 108 e 11 UFs dispostas em 38 redações para o primeiro nível e 3 produções 

para o segundo. Após classificarmos os fraseologismos em B1, constatamos que 50% dos 

casos são colocações, 26,9% fórmulas situacionais, 11,1% expressões idiomáticas e os demais 

subdivididos em binômios, expressões convencionais e marcadores conversacionais. O nível 

B2 apresenta, dentro do seu universo de UFs, 36,4% de colocações, 36,4% fórmulas 

situacionais e 9,1% expressões idiomáticas. Finalmente, para o nível avançado C1, analisamos 

o total de 4 produções textuais e localizamos 6 UFs, dentre as quais 100% dos casos são de 

colocações. 

Tomando por base os dados apresentados acima, é notório que diversos 

aprendizes de PLE não fazem uso frequente de fraseologismos para expressar seus 

pensamentos de maneira mais coloquial ou, conforme Tagnin (2005), “do jeito que a gente 

diz”. Observou-se que, dentre as UFs classificadas, uma grande quantidade é de fórmulas 

situacionais e colocações. Provavelmente, a alta frequência de uso de fórmulas situacionais 

ocorreu devido gênero textual ao qual a produção de texto se encaixa: uma carta. Como foi 

dito anteriormente, as colocações também foram utilizadas com mais frequência, quando 

comparadas às expressões idiomáticas e binômios, por exemplo. Tal fato por ser justificado 

pelo baixo grau de idiomaticidade desse tipo de unidade fraseológica sendo, por muitas vezes, 

classificadas como muito transparentes. Além disso, houve pouco uso de expressões 

idiomáticas que, ao contrário das demais, são fortemente opacas. 

Assim, passamos a considerar a necessidade de uma investigação que levasse em 

conta a realidade dos estudantes de Português como Língua Estrangeira no Brasil já que o 

estudo desenvolvido em Coimbra (i) foi feito em outro contexto sociocultural e, como já 

exposto, as UFs são frutos da sociedade que as fala; (ii) não há informações sobre o período 

de tempo ao qual os participantes ficaram inseridos em um contexto de uso real da língua, e 

(iii) utilizava o Português Europeu que apresenta suas especificidades. Desta forma, uma 

pesquisa que se propusesse a analisar as UFs dentro do contexto do Brasil se faz altamente 

necessária. 

A atual dissertação de mestrado se propõe a investigar a forma que aprendizes de 

Português como língua não materna adquirem e utilizam as colocações. Nossa escolha em 

trabalhar apenas com uma ramificação das UFs é justificada pelo fato de que, ao aprender 

uma nova língua, conhecer apenas o vocabulário inerente não é suficiente. É necessário que o 

estudante conheça as palavras que podem ser combinadas, ou que podem co-ocorrer, com 

outras palavras em determinado contexto de enunciação. 
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A título de ilustração, as palavras “inserir” e “meter” são sinônimas e podem ser 

usadas de forma indiscriminada em algumas situações. Entretanto, não seria correto afirmar 

que “inserir o cartão” e “meter o cartão” exprimem a mesma ideia. Isto é, a colocação “inserir 

o cartão” possui elementos que, de alguma forma, se combinaram e foram socialmente 

convencionados. Realizando uma rápida busca no sítio eletrônico Linguee
2
, é possível 

encontrar dezenas de exemplos de uso real da colocação “inserir o cartão”. Entretanto, ao 

buscarmos exemplos de “meter o cartão”, somos remetidos a sentenças como “meter a mão no 

seu cartão”; isto é, não há exemplos de “meter” e “cartão” realizando uma colocação válida 

em língua portuguesa. 

Para falantes nativos, esse conhecimento de colocações é, por vezes, muito óbvio. 

Contudo, para falantes de língua estrangeira, ter de escolher entre “inserir” e “meter”, para 

suprir as necessidades do contexto acima citado, pode ser bastante complicado, embora 

conheçam o que as palavras “inserir”, “meter” e “cartão” significam. Martynska (2004), entre 

outros autores, destaca que as colocações são problemáticas até para os falantes de LE mais 

proficientes. 

Com vistas à problemática apresentada até o presente momento, decidimos 

selecionar um grupo bastante específico de falantes de PLE brasileiro: bolsistas do programa 

FLTA, da comissão Fulbright. Assim como veremos na metodologia dessa pesquisa, esses 

sujeitos fazem parte de um grupo bastante homogêneo, sendo eles assistentes de professores 

de inglês, lotados nas mais diversas universidades públicas brasileiras, agraciados com bolsas 

CAPES com duração de nove meses. Desta forma, nos parece oportuno argumentar que todos 

os participantes são (i) falantes da mesma língua materna: inglês, (ii) moraram no Brasil 

durante o mesmo período de tempo: 9 meses, e (iii) desempenharam a mesma função: 

promover o inglês no Brasil. Faremos referência a tais bolsistas com a nomenclatura ETAs, 

cuja significação é English Teaching Assistants. 

Essa pesquisa sobre a aquisição de colocações se justifica a partir do que 

Monteiro-Plantin (2012) nomeia de Competência Fraseológica que se encontra inserida dentro 

de um escopo maior chamado Competência Comunicativa. Como já mencionamos 

anteriormente, as colocações são elementos constitutivos dos estudos em fraseologia. 

Conforme a autora, por fazer parte intrinsecamente da cultura de uma sociedade e possuir 

elementos que já são convencionados, saber reconhecer (compreensão) e utilizar (produção) 

unidades fraseológicas, colocações em nosso caso, torna um indivíduo capaz de atingir 

                                                           
2
 Endereço eletrônico em: <http://www.linguee.com.br/portugues-ingles>. 
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objetivos comunicativos diversos, em variadas situações de interação. No que concerne a 

falantes de língua estrangeira, um estudo nesse âmbito tende a verificar capacidade de um 

aprendiz de LE em utilizar e reconhecer estruturas consagradas e, segundo Tagnin (2005), não 

ser considerado um falante ingênuo. 

Tomando como base o Quadro Comum Europeu, e levando em conta que os 

participantes da pesquisa estiveram em contato constante com o Português brasileiro, 

buscaremos analisar a produção de colocações apresentada por alunos de PLE, de nível 

A1/A2, B1/B2 e C1/C2. Em anexo, encontramos as rubricas presentes no Quadro Comum 

Europeu, ou Counsil of Europe (2001), que nos serviram de critério para agrupar os 

indivíduos desta pesquisa. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para compor nossa fundamentação teórica, concatenamos e relacionamos três 

grandes áreas dentro dos estudos em Linguística, sendo elas a Competência Comunicativa, 

Fraseologia e Interlíngua. No que compete aos estudos em Competência Comunicativa, nos 

norteamos a partir de Hymes (1972), Canale (1995), Widdowson (1995), Llobera (1995) e 

Bachman (1995). Em seguida, para que pudéssemos contemplar os estudos em Fraseologia, 

incluindo suas características e classificações, lidamos com Gibbs e Colston (1997), Xatara 

(1995, 1998a, 1998b, 2001), Tagnin (2005), Biderman (2005), Riva e Camacho (2010), 

Sabino (2010), Fernandes (2011), Monteiro-Plantin (2012) e Ortiz (2012, 2014). No que diz 

respeito ao conceito de Interlíngua, delimitamos nosso aporte teórico com base em Selinker 

(1974), Nemser (1974), Corder (1974b), Firth (1978) e Tarone (2006). 

Além disso, uma vez que esta dissertação de mestrado intenciona trabalhar com os 

conceitos de colocação e competência colocacional, articulamos as pesquisas de Sinclair 

(1991), Bahns (1993), Hundt (1994), Lewis (1993, 2000), Manning e Schutze (1999), Wu 

(2003) e Martynska (2004). 

 

3.1 Competência Comunicativa 

 

Iniciaremos nossa revisão da bibliografia a partir da área de estudo que se destaca 

dentro do escopo do ensino e aprendizagem de línguas: competência comunicativa. As 

pesquisas dentro dessa área começaram a partir da inquietação de muitos estudiosos a respeito 

da forma em que as línguas estrangeiras eram tratadas dentro do contexto de sala de aula e o 

propósito de tais aulas. Hymes (1972) tornou-se o precursor das investigações nesse âmbito, 

pois “O conceito de competência comunicativa procede toda uma tradição etnológica e 

filosófica que aborda o estudo da língua em uso e não como sistema descontextualizado.”
3
 

(LLOBERA, 1995, p. 10, tradução nossa). 

O autor supracitado, em seu artigo consagrado “Acerca de la competência 

comunicativa”, inicia realizando uma ampla comparação entre as teorias linguísticas até então 

vigentes e a maneira que seus pontos de vista refletiam na forma em que o conteúdo era 

ministrado em sala de aula e os objetivos esperados pelos professores. Para tal, Hymes (1972) 

                                                           
3
 El concepto de competencia comunicativa procede de toda una tradición sobre todo etnológica y filosófica que 

aborda el estudio de la lengua en uso y no como sistema descontextualizado. 
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abre uma seção para mostrar o quão diferente o termo “competência” é entendido pelas 

demais teorias sobre o estudo das línguas. 

Desta forma, Hymes traz à luz a definição de “competência” para os 

pesquisadores vinculados à gramática gerativa transformacional, cujo maior expoente é 

Chomsky. Segundo o autor, o termo “competência” é relacionado com “performance” onde o 

primeiro diz respeito ao “Conhecimento tácito da estrutura da língua, isto é, o conhecimento 

geralmente não consciente ou impossível de expressar de forma espontânea.”
4
 (HYMES, 

1972, p. 29, tradução nossa). Vale ressaltar que, na teoria em questão, trabalhava-se não com 

um sujeito real, mas com um indivíduo ideal ou, em outras palavras, um falante que não é 

afetado por atos falhos, falha de memória, estresse, etc. 

Assim, conforme Hymes, a teoria de Chomsky, embora consistente no que diz 

respeito ao estudo das estruturas gramaticais, estava desvinculado do contexto social, sendo 

uma mera abstração do que se supõe acerca do inventário de língua do falante. 

Por outro lado, ainda na gramática gerativa, o conceito de “performance” ainda 

não atingiu o status comunicativo, sendo unicamente o meio pelo qual o linguista conseguirá 

obter dados, de cunho gramatical, para estudar a língua. Aqui, nessa teoria, não se fala de 

língua para atingir fins comunicativos. Ou, de acordo com Widdowson (1995, p. 84, tradução 

nossa) 

 

Para Chomsky, a competência é o conhecimento de algo muito mais abstrato que a 

linguagem; é o conhecimento de um sistema de regras, de parâmetros ou princípios, 

configurações na mente em que a linguagem simplesmente serve de evidência. [...] o 

modo em que [as abstrações] se relacionam com outros aspectos da linguagem ou 

outros tipos de conhecimento abstratos são aspectos que estão mais adiante da esfera 

de sua investigação [...] e não passa daí
5
. 

 

Seguindo por outro viés, rejeitando o estudo descontextualizado de língua, temos 

a competência comunicativa que “Pode ser descrita como composta do conhecimento, ou 

competência, e a capacidade para por em prática ou executar essa competência em um uso de 

língua adequado e contextualizado.”
6
 (BACHMAN, 1995, p. 107-108, tradução nossa). 

                                                           
4
 La competencia lingüística se entiende como relacionada con el conocimiento tácito, esto es, el conocimiento 

generalmente no consciente o imposible de explicitar de manera espontánea.  
5
 Para Chomsky la competencia es el conocimiento de algo mucho más abstracto que el lenguaje; es el 

conocimiento de un sistema de reglas, de parámetros o principios, configuraciones en la mente para las que el 

lenguaje simplemente sirve de evidencia [...] o el modo en que se relacionan con otros aspectos de lenguaje u 

otros tipos de conocimiento abstracto son aspectos que están más allá de la esfera de su investigación [...] y no 

pasa de ahí. 
6
 Puede ser descrita como compuesta del conocimiento, o competencia, y la capacidad para poder en práctica o 

ejecutar esa competencia en un uso de la lengua adecuado y contextualizado.  
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Também pode ser descrita como “Os sistemas subjacentes de conhecimento e as habilidades 

necessárias para a comunicação.
7
” (CANALE, 1995, p. 65, tradução nossa). 

Assim, como pudemos observar, a competência comunicativa é entendida como 

um conjunto de componentes, quais sejam competência organizativa e competência 

pragmática que, estando inter-relacionados, objetiva o estabelecimento da comunicação real. 

Vide a figura 1 a seguir: 

 

 Figura 1 – Componentes da competência linguística  

Fonte: Bachman (1995, p. 1100). 

 

Conforme podemos observar, a competência comunicativa, aqui chamada de 

competência de língua, está dividida em competência organizativa e pragmática. Por sua vez, 

a competência organizativa é subdividida em competência gramatical e textual. Em seu turno, 

a competência pragmática também apresenta suas subdivisões, nomeadamente competência 

elocutivas e sociolinguística. Analisemos cada subcategoria de competência nas secções 

abaixo concatenadas. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Los sistemas subyacentes de conocimiento y habilidad requeridos para la comunicación. 
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3.1.1 Competência gramatical  

 

Podemos encontrar referências sobre o estudo da competência gramatical em 

Bachman (1995), Llobera (1995) e Canale (1995). 

Llobera (1995) começa sua discussão acerca da competência gramatical 

reafirmando a problemática de Hymes ao defender que, por muitos anos, toda a educação no 

âmbito das línguas girou em volta da memorização de estruturas sintáticas e gramaticais a 

partir da apresentação dos conteúdos de forma explícita. O autor exemplifica com a regra 

“antes de p e b se escreve m”. Entretanto, a visada que apresentamos sobre esse tipo de 

competência não se relaciona com o ensino mecânico de estruturas, mas “Está relacionada 

com o domínio do código linguístico (verbal ou não verbal). Se incluem aqui características e 

regras da linguagem como o vocabulário, a formação de palavras e frases, a pronúncia, a 

ortografia e a semântica.”
8
 (CANALE, 1995, p. 66-67, tradução nossa). 

O conhecimento dessas esferas da linguagem por parte do falante permite-lhe 

realizar uma melhor seleção de vocábulos para expressar significados mais específicos e 

apropriados ao contexto de enunciação. 

 

3.1.2 Competência textual  

 

Bachman (1995, p. 111, tradução nossa) define tal subcategoria conforme o que se 

segue: 

 

A competência textual inclui o conhecimento das convenções para unir 

frases para formar um texto, que é essencialmente uma unidade de língua – 

falada ou escrita –que consiste em dois ou mais enunciados ou frases que se 

estruturam conforme as regras de coesão e organização retórica
9
.  

 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Canale (1995) apresenta uma 

nomenclatura diferenciada para esse mesmo tipo de competência: competência discursiva. 

Entretanto, além de reafirmar que esta se trata de um conhecimento acerca da maneira em que 

os enunciados se conectam a fim de construir sentido através da coesão e coerência, postula 

que esta competência envolve também o saber sobre gêneros textuais, isto é, “Por gênero se 

                                                           
8
 Está relacionada con el dominio del código lingüístico (verbal o no verbal). Se incluyen aquí características y 

reglas del lenguaje como el vocabulario, la formación de palabras y frases, la pronunciación, la ortografía y la 

semántica.  
9
 La competencia textual incluye el conocimiento de las convenciones para unir frases para formar un texto, que 

es esencialmente una unidad le lengua – hablada o escrita – consistente en dos o más enunciados o frases que 

se estructuran conforme a reglas de cohesión y organización retórica. 
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entende o tipo de texto: por exemplo, uma narração oral ou escrita, um ensaio argumentativo, 

um artigo cientifico, uma carta comercial e um conjunto de instruções representam diferentes 

gêneros.”
10

 (CANALE, 1995, p. 68, tradução nossa).  

Por fim, Bachman (1995, p. 111, tradução nossa) aponta o papel que a competência 

textual, ou discursiva, desempenha dentro de um contexto de interação, qual seja “Para 

marcar as relações no discurso oral e para organizar esse discurso de maneira que seja 

completamente adequado ao contexto de uso e completamente eficaz na realização das metas 

comunicativas dos interlocutores.”
11

  

Enfim, para finalizar o escopo da competência organizativa, é licito afirmar que esta 

serve para a produção de frases gramaticalmente corretas e para a formação de textos 

propriamente adequados à situação de comunicação.  

Nas secções 2.1.3 e 2.1.4, conforme a ramificação da competência linguística proposta 

na figura 1, nos debruçaremos sobre a competência pragmática que, a partir dela, derivam as 

competências elocutiva e sociolinguística.  

 

3.1.3 Competência elocutiva 

 

No que diz respeito à competência elocutiva, temos como principal expoente Bachman 

(1995), cujo estudo acerca desse conteúdo é desmembrado em “atos de fala” e “funções da 

linguagem”. Em linhas gerais, o autor, tomando por base Searle (1969), afirma que há três 

tipos distintos de atos de fala, nomeadamente ato locutivo, proposicional e elocutivo que são, 

respectivamente, o ato de decidir algo, o ato de se referir a ou expressar um predicado acerca 

algo e a função a ser realizada ao se decidir algo.  

Por outro lado, Bachman nos apresenta as funções da linguagem que, em seu turno, 

são a função ideativa – “A qual expressamos o significado a partir de nossa experiência de 

mundo” (BACHMAN, 1995, p. 114) –, a função manipulativa – “Aquelas que tem como 

propósito influir no mundo que nos rodeia” (BACHMAN, 1995, p. 115) – a função heurística 

– “Está relacionada com o uso da linguagem para ampliar nosso conhecimento de mundo” 

(BACHMAN, 1995, p. 115), – e a função imaginativa – “Nos permite criar ou ampliar nosso 

próprio meio com propósitos humorísticos ou estéticos.” (BACHMAN, 1995, p. 115).  

                                                           
10

Por género se entiende el tipo de texto: por ejemplo, una narración oral o escrita, un ensayo argumentativo, un 

artículo científico, una carta comercial y un conjunto de instrucciones representan diferentes géneros.  
11

Para marcar las relaciones de cohesión en el discurso oral y para organizar este discurso de manera que sea 

completamente adecuado al contexto de uso y completamente eficaz en la consecución de las metas 

comunicativas de los interlocutores.   
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3.1.4 Competência sociolinguística  

 

Autores como Bachman (1995), Llobera (1995) e Canale (1995) nos trazem 

importantes contribuições para que possamos construir o conceito de competência 

sociolinguística. Canale (1995, p. 67, tradução nossa) postula que 

 

A competência sociolinguística se ocupa de em que medida as expressões 

são produzidas e entendidas adequadamente em diferentes contextos 

sociolinguísticos dependendo de fatores contextuais como a situação dos 

participantes, os propósitos da interação e as normas e convenções da 

interação
12

. 

 

Em outras palavras, o tipo de competência em questão possui laços estreitos com a 

noção de adequação ao registro e as situações de uso da linguagem em um contexto 

enunciativo. Isto é “Trata tanto da adequação do significado como da forma do discurso com 

relação ao contexto descrito, como status dos participantes, finalidade da interação e normas 

ou convenções da interação.”
13

 (LLOBERA, 1995, p. 20, tradução nossa). 

Além do exposto acima, ao pensarmos em competência sociolinguística, estamos nos 

referindo também a toda problemática dos turnos de fala – saber como manter, passar e tomar 

o turno, por exemplo –, as maneiras de se iniciar uma interação, entre outros.  

Bachman (1995) expande a noção de competência sociolinguística, primeiramente ao 

corroborar os autores acima citados e também por desmembrá-la nas seguintes subclasses: (i) 

sensibilidade às diferenças dialetais – afirmando que, em todas as línguas, há diferenças 

dialetais causadas por diversos fatores, entre eles o geográfico e socioeconômico, por 

exemplo –, (ii) sensibilidade às diferenças de registro – tendo relações estreitas com o campo 

de discurso, o modo do discurso e o estilo do discurso –, (iii) sensibilidade à naturalidade –

“Um modo parecido ao do nativo, a dizer, como fariam os falantes de um dialeto ou de 

determinadas variedades que são nativos da cultura deste dialeto ou variedade
14

” 

(BACHMAN, 1995, p. 118, tradução nossa) –, (iv) habilidade de interpretar referências 

culturais e linguagem figurada – configura-se como o conhecimento de elementos de cultura 

que se fazem presentes nas mais diversas esferas da comunicação. No tocante ao ponto (iv), 
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La competencia sociolingüística se ocupa de en qué medida las expresiones son producidas y entendidas 

adecuadamente en diferentes contextos sociolingüísticos dependiendo de factores contextuales como la 

situación de los de los participantes, los propósitos de la interacción y las normas y convenciones de la 

interacción.    
13

Trata tanto de la adecuación del significado como de la forma del discurso en relación con el contexto descrito 

como estatus de los participantes, finalidad de la interacción y normas o convenciones de la interacción.   
14

un modo parecido al del nativo, es decir, como lo harían los hablantes de un dialecto o variedad determinados 

que son nativos de la cultura de ese dialecto o variedad. 
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Bachman ilustra com a utilização do termo Waterloo, que conota o sentido de derrota, visto 

que faz referência à guerra de cem dias que Napoleão foi derrotado. Caso o falante não 

conheça o sentido da expressão em destaque, jamais fará sentido da seguinte expressão: 

 

(1) A: I hear John didn’t do too well on his final exam.(Ouvi dizer que John não foi muito 

bem nas suas provas finais). 

B: Yeah, it turned out to be his Waterloo. (Foi, acabou que a prova se tornou seu 

Waterloo). 

 

3.1.5 Competência estratégica  

 

Embora já tenhamos explorado todas as classificações expostas na figura 1, 

apresentada por Bachman (1995), ainda há outro tipo que ampara as demais classes de 

competências, nomeada de competência estratégica. Canale (1995, p. 69, tradução nossa) 

comenta acerca desse tipo de competência ao dizer que 

 

Esta competência se compõe do domínio das estratégias de comunicação verbal e 

não verbal que podem ser utilizadas por duas razões principais: (a) compensar as 

falhas na comunicação devido a condições limitadoras na comunicação real (por 

exemplo, a incapacidade momentânea de lembrar uma ideia ou fórmula gramatical) 

ou a falta de competência em uma ou mais áreas da competência comunicativa; e (b) 

favorecer a efetividade da comunicação
15

. 

 

Ou seja, há uma retomada às criticas realizadas por Hymes sobre o falante ideal 

proposto pela teoria Chomskiniana. Para toda a teoria da competência comunicativa, o 

indivíduo está sujeito a pressões de ordem não linguística, como estresse, esquecimento, 

fadiga, entre outros que, durante o ato enunciativo, podem afetar a comunicação. Assim, 

perante o exposto, a competência estratégica se caracteriza pelas maneiras de, mesmo 

havendo lacunas decorrentes da falta de conhecimento das demais competências, permitam ao 

falante estabelecer comunicação. 

Toda essa exposição acerca dos tipos de competências já consagradas pela 

literatura se faz vital para que nós possamos introduzir o tipo de competência que nossa 

pesquisa se debruçará: a competência colocacional, apresentada abaixo. 
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Esta competencia se compone del dominio de las estrategias de comunicación verbal y no verbal que pueden 

utilizarse por dos razones principalmente: (a) compensar los fallos en la comunicación real (por ejemplo, la 

incapacidad momentánea para recordar una idea o una forma gramatical) o a insuficiente competencia en una o 

más de las otras áreas de competencia comunicativa; y (b) favorecer la efectividad de la comunicación.  
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4.1.6 Competência colocacional 

 

A última subcategoria de competência a qual iremos agora tratar, embora muitos 

estudos sobre o léxico já tenham sido desenvolvidos e muitos estejam em processo de 

investigação, não se encontra difundida nos trabalhos desta área de forma aprofundada. 

Poucos trabalhos, mesmo enfatizando a importância do léxico e seus elementos constitutivos, 

se propuseram a formular uma definição base para o que entendemos por competência 

colocacional. 

Gostaríamos de iniciar esta seção estressando a importância de conhecermos o 

conceito de competência colocacional a luz dos escritos de Lewis (2000). Argumenta-se que 

muitos linguistas estão familiarizados com o termo genérico de competência comunicativa, 

tanto pelos avanços que tal competência proporcionou ao campo de ensino de segunda 

língua/língua estrangeira e pela grande quantidade de estudos publicados anualmente sobre o 

assunto. Porém, conforme o autor, ainda falta uma peça primordial ao quebra-cabeça: a 

competência colocacional. 

Em ambiente de sala de aula, tornou-se bastante corriqueiro os erros colocacionais 

cometidos por alunos de todos os níveis de proficiência em L2/LE. Por vezes, perguntas do 

tipo “Professor, posso dizer triângulo afetuoso?” são meramente respondidas com “Não, você 

deve dizer triângulo amoroso”, sem devida explicação ou exemplificação em contexto. 

O’Dell e McCarthy (2008) ilustram essa falta de conhecimento acerca de qual palavras devem 

ser combinadas em contexto de inglês como segunda língua ao afirmar que “Se alguém disser 

“she’s got yellow hair” isso provavelmente será entendido, mas não seria a forma como se 

diria em inglês.”
16

 (O’DELL; McCARTHY, 2008, p. 6, tradução nossa). Os autores concluem 

que as palavras yellow e hair não formam uma combinação válida, ao passo que blond e hair 

constituem uma colocação. 

 

Com vistas a essa problematização, Lewis (2000, p. 49, tradução nossa) assevera 

que 

 

Qualquer análise da fala ou escrita de aprendizes revela uma deficiência dessa 

competência colocacional. Falta de competência nessa área força os alunos a 

cometerem erros gramaticais por terem que produzir sentenças mais longas pelo fato 
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If someone says, ‘She’s got yellow hair’, they would probably be understood, but it is not what would 

ordinarily be said in English.  
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de não conhecerem colocações que expressam acuradamente o que eles querem 

dizer.
17

  

 

Em outras palavras, o não conhecimento de colocações, por exemplo triângulo 

amoroso, induz os aprendizes a utilizarem sentenças livres, como em “João está envolvido em 

um relacionamento com outas duas moças”. Percebam que, embora a sentença em destaque 

seja gramaticalmente correta, um falante não-nativo pode estar passivo a cometer erros de 

concordância ou qualquer outro de natureza gramatical. Utilizar uma colocação, no caso 

acima, poderia evitar quaisquer equívocos e faria o enunciador soar mais informal. 

Ter conhecimento de colocações nos mais variados contextos de fala, tanto no que 

compete a produção quanto à compreensão desses itens do léxico, se compõe como 

característica chave para que possamos definir a competência colocacional. Wu (2003, p. 96, 

tradução nossa) define o tipo de competência em questão como 

 

O conhecimento ou habilidade dos aprendizes de EFL/ESL de reconhecer quais 

palavras co-ocorrem com frequência ao lado de outras palavras dentro de um 

contexto especifico, como em livros especializados, artigos científicos ou relatórios 

técnicos em uma página de internet.
18 

 

Compete-nos reafirmar que o “ser colocacionalmente competente” tem laços 

estreitos com outros tipos de competência, como a sociolinguística, uma vez que está 

dependente do contexto enunciativo. Em outras palavras, não é satisfatório que um falante 

não-nativo tenha, em seu léxico mental ou arcabouço linguístico, conhecimento de várias 

colocações e não saiba em quais situações utilizá-las. 

Por fim, entendemos que, por falta de interesse ou de reconhecimento das 

colocações como unidades centrais nos estudos do léxico, a competência que ora nós 

tomamos como nosso objeto de estudo deva tomar maior visibilidade e maiores investigações 

deveriam tomar forma, não apenas em âmbito de LE/L1, mas também em pesquisas sobre 

língua materna. 

A próxima seção versará sobre as características e os tipos de unidades 

fraseológicas. Veremos também que tais características estão dispostas em uma escala na qual 

os fraseologismos irão se dispor. 
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Any analysis of students’ speech or writing shows a lack of this collocational competence. Lack of competence 

in this area forces students into grammatical mistakes because they create longer utterances because they do 

not know the collocations which express precisely what they want to say.  
18

EFL/ESL learner’s knowledge or ability to recognize which words co-occur frequently with other words within 

a specific context, such as professional textbooks, research articles, or technical reports on a website. 
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4.2 Unidades fraseológicas  

 

4.2.1 Características das unidades fraseológicas  

 

Ao falarmos sobre expressões consagradas pelo uso de uma sociedade, 

precisamos ter em mente os conceitos de polilexicalidade, convencionalidade, lexicalização e 

idiomaticidade. Todos os quatro conceitos supracitados apresentam níveis distintos que 

variam conforme o tipo de unidade fraseológica analisada. Desta forma, é imprescindível que 

entendamos o que cada um significa e de que maneira eles são agrupados em um continuum. 

Lewis (2000) ao desenvolver seu estudo sobre colocações, afirma que  

 

Toda a dicotomia gramática/vocabulário é inválida. A língua está disposta em uma 

escala que varia entre o que é fixo e variável, e existem muitos níveis de fixação e, 

correspondentemente, diferentes níveis de generalização são possíveis.
19

 (LEWIS, 

2000, p. 137, tradução nossa). 

 

Essa passagem ilustra o que iremos apresentar a seguir. As categorias das 

unidades fraseológicas permeiam diferentes níveis de polilexicalidade, convencionalidade, 

lexicalização e idiomaticidade, as quais estarão dispostas em uma escala. Como iremos 

observar a diante, até mesmo dentro de uma mesma categoria, digamos as expressões 

idiomáticas, iremos verificar que elas recaem em diferentes partes de um continuum. 

Gostaríamos também de documentar que, além dos aspectos formais e estruturais 

das unidades fraseológicas, os fraseologismos “Funcionam como um processo de ampliação 

do léxico, servindo assim para a nomeação, qualificação, circunstanciação, ou, por outras 

palavras, contribuindo para a lexicalização da conceptualização e categorização da nossa 

experiência quotidiana.” (VILELA, 2002, p. 161). Em outras palavras, as UFs reforçam o 

caráter da expressividade nos enunciados em uma determinada língua. 

Com isso em mente, passemos para as características encontradas nos 

fraseologismos. 

 

Polilexicalidade 

O primeiro termo que pretendemos conceituar é o da polilexicalidade que, ao 

inferirmos a partir do sufixo poli-, somos remetidos à ideia de pluralidade. Monteiro-Plantin 

(2012) assevera que esta característica dos fraseologismos é quantitativa e qualitativa, uma 
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The whole grammar/vocabulary dichotomy is invalid. All language lies on a spectrum between what is fixed 

and what is variable, and there are many different degrees of fixedness and, correspondingly, different degrees 

of generalisation are possible.   
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vez que são levados em consideração não apenas o número de palavras abarcadas, mas 

também o sentido que tal cadeia de palavras incorpora. Em outras palavras, “Toda UF é 

formada por pelo menos duas unidades lexicais, armazenadas na memória como se fossem 

uma só.” (MONTEIRO-PLANTIN, 2012, p. 85). Igualmente, Biderman (2005, p. 747) 

também se debruça sobre a questão da polilexicalidade ao afirmar que UFs são “Sequências 

complexas formadas de vários vocábulos e mesmo frases inteiras, como é o caso de muitas 

expressões idiomáticas e provérbios.” Bolly (2007, p. 37, tradução nossa) postula que a 

característica da polilexicalidade é “Tradicionalmente definida como uma categoria 

gramatical composta de várias palavras (lexemas) separadas por um espaço.”
20

 

 

Convencionalidade  

No que diz respeito à convencionalidade, Ortiz (2014, p. 298) afirma que “A 

noção de convencionalidade abrange tudo aquilo que é tacitamente aceito, por uso geral ou 

consentimento, como norma de proceder, de agir, de convívio social, de costume.” Para além 

disso, Tagnin (2005:15), conforme definição no dicionário Houssais, nos esclarece que este 

termo relaciona-se com a ideia de “Uso ou de praxe, consolidado pelo uso ou pela prática” ou 

“que obedece a padrões aceitos, não original, comum.” A autora elenca três diferentes 

subníveis de convencionalidade, quais sejam sintático, semântico e pragmático. 

O nível sintático diz respeito à combinabilidade (às associações 

convencionalizadas de duas ou mais palavras que se tornaram consagradas pelo uso), à ordem 

(referente ao grau de cristalização e fixação apontado mais adiante) e à gramaticalidade 

(relacionada à possibilidade de haver expressões cuja estrutura é agramatical, embora 

socialmente utilizadas). Outro indício a favor do conceito de convencionalidade é discutido 

em Gibbs e Colston (2007) ao postular que não há pesquisas que esclareçam de que maneira 

falantes nativos adquirem as regras de transformação de unidades fraseológicas e, para além 

disso, de qual forma eles tomam ciência de quais modificações um fraseologismo admite. 

O nível semântico engloba toda a discussão acerca de idiomaticidade e da relação 

não motivada que existe entre expressão e significado. Conforme Tagnin (2005) expõe, não 

há razões aparentes para que o animal doméstico de quatro patas que ladra seja chamado de 

cachorro, e não gato ou galinha. Isto é, a relação entre palavra e seu significado é não-

arbitrária. Discorreremos sobre idiomaticidade em seguida. 
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Traditionellement comme une catégorie gramaticale composée de plusieurs mots (lexèmes) séparés par un 

blanc.   
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O último nível discutido por Tagnin (2005), no tocante à convencionalidade, é o 

pragmático. Aqui, dá-se enfoque às relações sociais ou entre indivíduos. A autora afirma que 

o nível em questão é o mais abrangente, uma vez que refere-se à “Situaç[ões] que exige[m] 

um certo comportamento social e a certa expressão a ser empregada nessa ocasião.” Segundo 

Gibbs e Colston (2007, p. 831, tradução nossa) 

 

Conhecer a expressão convencional correta, como uma gíria, a fim de 

utilizá-la em alguma situação é vital para taxar um falante como tendo o 

status ideal para ser considerado um membro de valor dentro de uma 

comunidade
21

. 

 

Assim, concluímos que o uso de fraseologismos apropriados, conforme a situação 

discursiva, é de fundamental importância para que um indivíduo consiga se comunicar de 

forma efetiva e não ser considerado um falante ingênuo. 

 

Idiomaticidade 

No concernente ao termo “idiomático” ou, segundo Xatara (1998a), “lexia 

complexa conotativa”, este está localizado no nível semântico da linguagem. Idiomaticidade, 

por assim dizer, refere-se a um conjunto de palavras cujo sentido é não-composicional. Para a 

autora, tais cadeias de palavras formam uma mutação semântica pois 

 

Passam a constituir uma unidade, porque os componentes do sintagma não 

podem mais ser dissociados significando uma outra coisa, ou seja, sua 

interpretação semântica não pode ser calculada a partir da somados 

significados individuais de seus elementos. (XATARA, 1998a, p. 150). 

 

Ou, conforme Tagnin (2005, p. 16) 

 

Dizemos que uma expressão é idiomática apenas quando seu significado não 

é transparente, isto é, quando o significado da expressão toda não 

corresponde à somatória do significado de cada um de seus elementos. 

 

 O termo “não-composicional”, no tocante a fraseologismos, pode ser observado ao 

analisarmos a expressão idiomática “chutar o pau da barraca”, cuja estrutura é formada por 

cinco componentes. O entendimento que um falante proficiente (ou não-ingênuo) do 

Português terá não será uma combinação dos elementos “chutar + o + pau + da +barraca”, no 

seu sentido composicional ou literal; bem pelo contrário, sua interpretação ocorrerá de forma 

que os componentes não serão compreendidos isoladamente, ou seja, de maneira não-
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Knowing the right familiar phrase, such as slang, to use in some situation is critical to marking a speaker as 

having the right status to be considered a valued member of some community. 
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composicional. Assim, a expressão idiomática em questão não significa, no contexto ao qual 

nosso estudo se debruça, o ato de deferir um golpe contra uma barraca a fim de derrubá-la, 

mas sim o de botar tudo a perder, comprometer algo. 

A esse respeito, Riva e Camacho (2010) trazem contribuições acerca de cadeias 

sintagmáticas livres e idiomáticas, isto é, com interpretação literal e conotativa, 

respectivamente. Expressões como puxar o tapete, dependendo do contexto enunciativo e dos 

objetivos comunicativos, podem exprimir significações distintas. No exemplo dado, a 

expressão pode significar o ato de puxar o tapete, em seu sentido não-composicional, ou 

mesmo “trair”, no seu sentido conotativo e opaco.  

Conforme Biderman (2005), a diferença básica entre sequências livres e sintagmas 

cristalizados recai na premissa de que 

 

As sequências livres são aquelas em que o sujeito e complemento têm distribuição 

livre, sendo as únicas restrições e coerções determinadas pela semântica. 

Inversamente, os sintagmas cristalizados são frases do mesmo tipo, porém, em que 

um ou vários dos actantes são lexicalmente invariáveis. (BIDERMAN, 2005, p. 

748). 

 

Xatara (1998a) também nos chama atenção para o que ela nomeia de “homônimos 

livres” de expressões idiomáticas. Observemos os exemplos a seguir: 

(i) Meu melhor amigo chutou o pau da barraca! Mesmo sabendo que iria 

reprovar se faltasse mais uma vez, deixou de ir pra aula e saiu reprovado. 

Terá que repetir o semestre! 

(ii) Ontem na feira próximo a minha casa, um homem chutou o pau da barraca e 

derrubou todas as frutas no chão.  

Como podemos observar no exemplo (i), conforme o contexto nos apresenta, o 

sentido expresso é não-composicional e complexo, visto que o meu “melhor amigo” não 

realmente chutou a barraca, e sim colocou todo o semestre a perder por conta das faltas. 

Entretanto, o exemplo (ii) é um caso de homônimo livre por apresentar sentido composicional 

a partir de lexias simples, onde a ideia geral é tomada a partir da soma dos constituintes do 

sintagma.   

Monteiro-Plantin (2012) corrobora a definição de não composicionalidade 

semântica e acrescenta ao nos apresentar uma gradação dentro do conceito de idiomaticidade. 

Para a autora, há uma escala que varia de transparente até opaco, sendo o primeiro, na 

perspectiva do aprendiz de LE, o mais simples de compreender devido ao seu caráter mais 
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literal, e a segunda, sob a mesma perspectiva, mais complexa, em vistas ao seu alto grau de 

não-composicionalidade. 

Gibbs e Colston (2007, p. 826, tradução nossa) afirma que “Muitas dessas frases 

[frases convencionais] parecem ser decomponíveis ou analisáveis a partir do significado de 

suas partes isoladas, contribuindo para o entendimento do significado figurado como um 

todo.
22

” 

Isso significa dizer que, se levarmos em conta a expressão idiomática “falar pelos 

cotovelos”, notaremos que ela é mais transparente do que o termo “bater as botas”, por 

exemplo. Isso se dá pelo fato da primeira expressão trazer, em sua composição, o verbo 

“falar” que, por sua vez, serve como pista para o entendimento do resto da expressão. Assim, 

embora o falante estrangeiro não entenda todo o conteúdo vinculado por essa sequência 

sintagmática, poderá inferir que se trata, até certo ponto, de uma ação verbalizada. O mesmo 

não acontece com a expressão “bater as botas” onde nenhum dos constituintes facilita a 

compreensão do todo sendo, desta maneira, altamente idiomática e, consequentemente, 

altamente opaca.  

Dessa forma, na visão de Gibbs e Colston (2007), a análise de um fraseologismo 

depende diretamente do grau de saliência de suas partes individuais ou, em outras palavras, 

enquanto mais saliente um componente de uma UF for, mais transparente e de fácil 

entendimento esta será. O mesmo é valido para fraseologismos cujos constituintes são menos 

salientes em sentido pois, conforme a lógica, serão mais opacos.  

Xatara (2001), ao se debruçar sobre o ensino de expressões idiomática sem língua 

francesa, concatena uma classificação gradual que possui quatro níveis, nomeadamente EIs 

para (i) iniciantes, (ii) falsos iniciantes, (iii) intermediário e (vi) avançado. A primeira 

classificação diz respeito a expressões que, pelas suas construções lexicais terem semelhança 

literal com a língua francesa, não apresentam dificuldades para o aluno de PLE. Exemplo de 

tal critério, conforme a autora, pode ser ilustrado através da seguinte expressão: “faire le 

diable a quatre” que, em seu turno, significa “fazer o diabo a quatro” em língua portuguesa. 

A classificação (ii) se refere a aquelas expressões cuja construção apresenta semelhanças com 

as do Português, como é o caso de “remuer ciel et terre” que significa “mover céus e terras”. 

O nível (iii), por sua vez, aplica-se ao nível intermediário, trazendo em sua categorização 

expressões cujo equivalente em português é altamente diferente da língua francesa, tanto a 

nível sintático como lexical. Exemplo de tal grupo pode ser visto em “moulin à paroles”, que 

                                                           
22

Many of these phrases appear to be decomposable or analyzable with the meanings of their parts contributing 

independently to their overall figurative meaning.   
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possui similaridade com "língua solta”. Finalmente, a categoria (vi) agrupa unidades 

fraseológicas cujo correspondente em língua portuguesa é apenas dado através de paráfrase, 

não possuindo, desta forma, uma equivalência; “d’une simplicité biblique”é representado por 

“muito simples, sem nenhuma pompa”.  

 

Lexicalização 

Além da idiomaticidade presente na maioria das unidades fraseológicas, há outro 

conceito igualmente importante para que possamos definir, com mais precisão, o que se 

entende por fraseologismos: a lexicalização ou cristalização, isto é, a “Associação dos 

elementos constitutivos [de uma] unidade complexa que atinge um grau de coesão sintática e 

semântica.” (XATARA, 2014, p. 311). Para além disso, a mesma autora afirma que tal 

qualidade dos fraseologismos está intimamente ligada à frequência de uso ou repetição de 

certas expressões ao ponto que, com o passar das gerações, tornam-se fórmulas consagradas. 

 

É a frequência de seu emprego pela comunidade dos falantes, em outras palavras, é a 

sua consagração pela tradição cultural que o cristaliza em um idioma, tornando-o 

estável em significação, o que possibilita sua transmissão às gerações seguintes e 

seu alto grau de codificabilidade. (XATARA, 1998a, p. 151). 

 

O excerto em questão subjaz a noção de processo onde, em um dos extremos de 

um continuum, encontramos sequências livres e, no outro extremo, as fórmulas já 

lexicalizadas. Isso quer dizer que, segundo apresentado pela autora, as sequências livres, após 

submetidas a um processo de lexicalização através do uso diacrônico dentro de um ambiente 

social, aos poucos tornam-se mais fixas e cristalizadas. Contudo, vale ressaltar que, 

dependendo da unidade fraseológica, esta poderá cair em qualquer nível de fixação dentro da 

escala de lexicalização. 

Monteiro-Plantin (2012) declara que a cristalização sintática das UFs pode ocorrer 

em dois âmbitos distintos, sendo eles a nível sintagmático e paradigmático. Enquanto o 

primeiro se refere a restrições para flexões, pronominalizações e passivizações, o segundo 

restringe comutação de termos e inserção de novos elementos. Há situações onde, para um 

mesmo fraseologismo, ambas as restrições podem ser aplicadas. 

No que se refere à lexicalização a nível paradigmático, Gibbs e Colston (2007), 

em seu estudo em Fraseologia da língua inglesa, defende que a permuta de componentes por 

palavras sinônimas não altera, a certo ponto, o sentido figurado de expressões cristalizadas. 

Segundo o autor, o verbo principal em muitas das expressões consagradas pode ser trocado 

sem que tal mudança comprometa o sentido vinculado, como é o caso de step into/fill 
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someone’s shoes. Ou seja, o sentido pretendido com o uso de tal expressão será realizado 

independente do verbo escolhido. A mesma lógica também é aplicada à substituição de 

substantivos, adjetivos, preposições, advérbios e conjunções. 

Em sua dissertação de mestrado, Fernandes (2011) reúne todas as expressões 

idiomáticas (doravante EIs) presentes em quatorze livros de Português para estrangeiros, 

nomeadamente “Bem Vindo! A Língua Portuguesa no mundo da Comunicação”, “Tudo 

Bem?: Português para a nova geração – vol. 1”, “Tudo Bem?: Português para a nova geração 

– vol. 2”, “Novo Avenida Brasil 1 – Curso Básico de Português para Estrangeiros”, “Novo 

Avenida Brasil 2 – Curso Básico de Português para Estrangeiros”, “Panorama Brasil – Ensino 

de Português do mundo dos negócios”, “Português Via Brasil – Um curso avançado para 

estrangeiros”, “Muito Prazer: Fale o Português do Brasil”, “Aprendendo Português no Brasil”, 

“Falar...Ler...Escrever...Português: um curso para estrangeiros”, “Estação Brasil”, “Ponto de 

Encontro: Portuguese as a world language”, “Português para falantes de Árabe” e “Ensino de 

Português como segunda língua (PSL) ao povo Mundurukú”. 

O corpus do trabalho foi constituído por 244 EIs, testado a partir de seis critérios, 

sendo o último descartado por não haver nenhuma expressão idiomática que se inserisse em 

tal categorização. Do ponto de vista da restrição a nível paradigmático, apresentado por 

Monteiro-Plantin (2012), podemos citar os seguintes critérios para o teste das ocorrências: (i) 

possibilidade de flexão e (ii) possibilidade de derivação. No tocante a restrições a nível 

sintagmático, temos (iii) possibilidade de mudança de ordem e (vi) possibilidade de inserção 

de elementos modificadores. O critério (v) desgaste fonológico foi eliminado por não haver 

ocorrências e, (vi) possibilidade de metonímia, não se encaixa como restrição. 

A autora do supracitado estudo estabelece uma escala de cinco níveis onde, 

conforme o teste realizado nas expressões idiomáticas, elas seriam agrupadas entre o nível 1 

(expressões pouco lexicalizadas) e nível 5 (expressões bem lexicalizadas). Assim, Fernandes 

(2011) conclui que há diferentes graus de EIs, organizadas ao longo de um continuum de 

fixação. 

Ao mesmo passo, Biderman (2005) sugere uma escala de lexicalização que varia 

desde expressões fixas, perpassando pelas semi-fixas, até chegar nas variáveis. 

Entretanto, embora haja estudos que busquem sistematizar os fraseologismos 

dentre de uma escala de lexicalização, Biderman (2005) postula que não existe unanimidade 

acerca do grau exato de cristalização das UFs. Em seu estudo, a autora defende que nunca 

haverá consenso sobre o quão lexicalizada uma expressão é. 
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A seção que se segue tem por objetivo explanar sobre os diferentes tipos de 

fraseologismos, elencando seus respectivos aspectos constitutivos. 

 

4.2.2 Tipos de unidades fraseológicas 

 

Adotando a ideia de que o termo “unidade fraseológica” diz respeito a um 

conceito guarda-chuva que abrange diferentes fraseologismos com níveis distintos de fixação, 

idiomaticidade e convencionalidade, prosseguiremos nossa revisão da literatura baseados na 

classificação apresentada por Tagnin (2005). Conforme a autora, as UFs se subdividem em 

coligações, colocações, binômios e expressões convencionais (a nível sintático), expressões 

idiomáticas (a nível semântico), marcadores conversacionais e fórmulas situacionais (a nível 

pragmático). Para definirmos o que entendemos por provérbios, nos deteremos nos estudos 

em Monteiro-Plantin (2012) e Sabino (2010). 

 

Coligações 

Sinclair (1991), um dos pioneiros nos estudos do léxico, apresenta-nos a categoria 

das colocações gramaticais, aqui tratadas pelo nome de coligações. O presente tipo de UF 

abarca combinações de substantivos, verbos e adjetivos com preposições ou outras estruturas 

gramaticais.  

Tagnin, à luz dos estudos de Sinclair (1991), explica que a categoria das 

coligações, assim como as colocações, possui, no mínimo, dois elementos, nomeadamente 

base e colocado. Entretanto, conforme a autora, coligações, são compostas por 

“Combinaç[ões] consagrada[s] de elementos linguísticos em que o colocado é uma palavra 

gramatical.” (TAGNIN 2005, p. 30). Entendemos base como a palavra que carrega o maior 

conteúdo semântico, é a palavra que já conhecemos. Colocado, por sua vez, é a palavra 

determinada pela base com que co-ocorre, ou seja, é o elemento que precisamos aprender 

junto com a base.  

Assim sendo, coligações apresentam, em sua estrutura sintática, uma palavra 

(verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio) seguida de uma preposição ou, em outras palavras, 

essa classe de fraseologismos relaciona-se com o que se entende por “regência”. Tagnin 

ressalta a importância do estudo de coligações dentro do contexto de língua estrangeira ao 

afirmar que “O uso de preposições é uma das grandes dificuldades no aprendizado de 

qualquer língua, seja materna ou estrangeira, por não haver, na maioria dos casos, explicação 
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plausível para o fato de ocorrer determinada preposição em vez de outra.” (TAGNIN, 2005, p. 

31). 

Ademais, Lewis (2000) enfatiza que o ensino descontextualizado de colocações 

gramaticais pode se tornar insatisfatório uma vez que elas nunca são utilizadas sem algo que 

as complemente. Isto é, a coligação depender de fará mais sentido se for ensinada em 

contexto, realizando associações com outras palavras/expressões, como em depender de 

alguém/algo. 

 

Colocações 

Gostaríamos de iniciar nossa apreciação acerca das colocações a partir de sua 

importância pedagógica dentro dos estudos de língua adicional. Sabemos que, por muito 

tempo, as UFs de forma geral haviam sido postas de lado dos estudos linguísticos por estarem 

no plano do uso, não se adequando as análises existentes durante as primeiras décadas dos 

estudos da língua. Entretanto, conforme afirma Lewis (2000) em sua aclamada publicação 

intitulada de Teaching Collocation: Further Developments in the Lexical Approach, as 

investigações no âmbito das colocações começaram a ser desenvolvidas por serem parte 

fundamental do léxico e por apresentarem padrões que podem ser incorporados ao ensino de 

línguas. Além disso, o autor afirma que as colocações estão no centro dos estudos do léxico, 

uma vez que “[...] é possível que, em média, 70% de tudo que falamos, ouvimos, lemos ou 

escrevemos está disposto em algum tipo de expressão lexicalizada.
23

” (LEWIS, 2000, p. 52, 

tradução nossa). 

Lewis (2000) assevera a importância das colocações para a criação e compreensão 

de textos. Aqui, o autor claramente se remete às categorias de produção e compreensão da 

psicolinguística ao afirmar que 

 

O léxico mental de qualquer indivíduo é enorme, consistindo de um vasto repertório 

de frases de variados níveis de lexicalização. Dentro do léxico mental, as colocações 

são a forca mais significativa para a criação e compreensão de todos os textos 

naturais
24

. (LEWIS, 2000, p. 49, tradução nossa). 

 

Assim sendo, há uma razão bastante clara para o fato de falantes nativos serem 

melhores em processar/produzir língua do que falantes não-nativos: os primeiros dispõem de 

                                                           
23

[…] it is possible that up to 70% of everything we say, hear, read, or write is to be found in some form of fixed 

expression.  
24

The mental lexicon of any individual is huge, consisting as it does of a vast repertoire of learned phrases of 

varying degrees of fixedness. Within the mental lexicon, collocation is the most powerful force in the creation 

and comprehension of all naturally-occurring texts.  
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um amplo repertório lexical que os permite lançar mão de variados tipos de ready-made 

language, ou frases pré-fabricadas ou unidades polilexicais sem que seja preciso processar 

palavra-por-palavra. No escopo das unidades polilexicais, não estão apenas as colocações, 

mas também as expressões idiomáticas e provérbios, por exemplo. Desta maneira, 

diferentemente de não-nativos, nativos de uma língua processam e produzem língua mais 

rapidamente por terem unidades fraseológicas a sua disposição. 

Vale a pena pontuar que o conhecimento acerca de UFs de um falante nativo é, 

por vezes, instintivo. Ao contrário de um falante não-nativo, um falante nativo consegue 

julgar o nível de aceitabilidade de certos fraseologismos. Ou seja, os últimos conseguem dizer 

qual palavra combina com Natal e julgariam inapropriada a combinação Alegre Natal. 

Lewis (1993), ao classificar os diferentes tipos de itens lexicais, categoriza as 

colocações dentro do que ele nomeia de “itens multi-lexicais”. O autor relata que, há muita 

variedade de itens lexicais dentro dessa categoria, muitos deles possuindo características 

similares que se sobrepõe (como é o caso das expressões idiomáticas e colocações). 

Entretanto, como representantes mais importantes dos itens multi-lexicais, temos as 

colocações e as expressões institucionalizadas. 

Posto de forma simples, “Colocações dizem respeito a palavras que ocorrem 

juntas com maior frequência do que é esperado se fossem produzidas aleatoriamente. 

Colocações são combinações comuns de palavras.”
25

 (LEWIS, 2000, p. 127, tradução nossa) e 

“Colocação é a maneira que palavras co-ocorrem em textos autênticos de forma 

estatisticamente significante.”
26

 (LEWIS, 2000, p. 132, tradução nossa). Talvez a definição 

proposta por Lewis seja um pouco simplista, mas nos leva a considerar o termo “frequência”. 

A frequência que nos reportamos ao estudarmos colocações não diz respeito a uma 

equivalência entre todas as palavras presentes no léxico de uma língua. Ou seja, a palavra 

fazer é certamente mais utilizada no nosso dia-a-dia do que a palavra coroca, por exemplo. 

Entretanto, não nos importa a frequência de uso dessas duas palavras isoladamente, nos 

interessa a frequência em que elas são encontradas em associação a outras palavras. Assim, a 

palavra fazer forma colocações com feio/sexo/a diferença ao passo que coroca combina 

unicamente com velha. É importante notarmos que o autor enfatiza o caráter autêntico da 

língua, isto é, assim como as demais UFs, as colocações estão inseridas em um contexto de 

uso real da língua. 

                                                           
25

Collocation is about words which occur together more often than might be expected if words were produced 

randomly; collocations are ‘common’ combinations of words. 
26

Collocation is the way in which words co-occur in natural text in statistically significant ways.  
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As colocações são “Combinaç[ões] léxica[is] consagrada[s] de duas ou mais 

palavras de conteúdo.” (TAGNIN, 2005, p. 30) ou “Sequências semanticamente transparentes 

formadas de itens lexicais que geralmente co-ocorrem.” (BIDERMAN, 2005, p. 751). Desta 

forma, assim como as coligações, a razão pela qual uma colocação XY tornou-se consagrada 

não é outra senão a convencionalidade e a frequência de uso. A autora ilustra o fator da 

convencionalidade com a colocação cão e gato que, por algum motivo desconhecido, não foi 

consagrada como cachorro e gato. Lewis (2000) argumenta que, embora o falante possa 

conhecer um número vasto de palavras, nada garante que ele consiga empregar corretamente 

as palavras em uma combinação. Assim, é valido ressaltar que, em contexto de aprendizagem 

de línguas, colocações como cão e gato sejam trazidas para a sala de aula em contraste com 

cachorro e gato. 

Igualmente, chama-se atenção para o nível de lexicalização de certas colocações, 

tais como velha coroca que, em sua composição, apresenta elementos que jamais podem ser 

flexionados ou invertidos, configurando-se como altamente lexicalizado. Vale a pena 

mencionar o fato de o colocado coroca ocorrer exclusivamente com a base velha, não 

havendo outros casos de utilização de tal palavra. Contudo, há situações onde a colocação 

apresenta menor grau de fixação, como em doido varrido, onde a base doido pode ser 

substituída por louco. Observemos que os elementos doido e louco fazem parte do mesmo 

campo semântico possibilitando, dessa forma, a troca de termos sem comprometer o sentido 

vinculado. 

Martynska (2004) e Trantescu (2010) nos trazem, ao contrário dos demais autores 

que desenvolvem estudos sobre colocações, uma definição a partir da etimologia da palavra, 

“O termo ‘colocação’ tem sua origem no verbo em latim ‘colocare’ que significa ‘ordenar/por 

em ordem’.”
27

 (MARTYNSKA, 2004, p. 2, tradução nossa). Além disso, as autoras constatam 

que o significado do tipo de unidade fraseológica em questão corresponde à soma de seus 

elementos isolados. 

Sinclair (1991, p. 115, tradução nossa), ao discorrer sobre colocações, sugere que 

as partes inerentes a esses fraseologismos sejam classificadas “Utilizando o termo base para a 

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

juntamente com a base em um contexto especifico
28

”. 

                                                           
27

The term ‘collocation’ has its origin in the Latin verb ‘collocare’ which means ‘to set in order/to arrange’.   
28

[…]using the term node for the word that is being studied, and the term collocate for any word that occurs in 

the specified environment of a node.  
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Celce-Murcia (1991) definem colocação como uma “[...] co-ocorrência de itens 

lexicais em combinações, que pode possuir diferentes frequências e graus de aceitabilidade.”
29

 

Além disso, as autoras classificam as possibilidades de itens lexicais que co-ocorrerem em 

duas categorias, quais sejam (i) comum – palavras que combinam frequentemente - e (ii) 

inaceitável – palavras que não co-ocorrem. 

Carter (1987) subdivide as colocações em quatro categorias constitutivas de uma 

escala que varia de (i) até (iv), nomeadamente (i) não restritas – palavras que, por 

combinarem livremente com um grande número de outros itens lexicais, não formam 

colocações por falta de frequência de combinação; (ii) semi restritas – elementos que 

combinam com um número menor de palavras, de forma que os colocados podem ser 

substituídos por outros elementos, como em um par de calça/sapato/meia; (iii) familiares – 

colocações cujos elementos ocorrem de forma frequente, mas não exclusiva e, por fim, (iv) 

restritas – colocações fixas, cujos elementos não podem ser substituídos, tal como em velha 

coroca. De acordo com a classificação proposta por Bahns (1993), combinações do tipo “não 

restrita” são correspondentes a combinações livres. Por outro lado, “semi restritas”, 

“familiares” e “restritas” são representantes das colocações, entendidas por “[...] refletirem o 

significado de suas partes constituintes e por serem utilizadas frequentemente, por saltarem à 

mente de forma rápida e por serem psicologicamente salientes.”
30

” (BAHNS, 1993, p. 57, 

tradução nossa). 

Lewis (2000, p. 51, tradução nossa) ressalta que 

 

Uma colocação é uma combinação previsível de palavras [...] Algumas combinações 

podem ser altamente previsíveis a partir de um de seus componentes [...] Algumas 

colocações “fortes” possuem o status de expressões idiomáticas – dar de ombros – 

não são adivinháveis e não são produtivas. Algumas podem ser bastante comuns ao 

ponto de não valer a pena ensiná-las
31

. 

 

A partir da citação acima podemos tirar algumas conclusões: (i) as combinações 

oscilam entre colocações livres e colocações fixas e (ii) “Colocações fixas são um tipo de item 

polilexical. Combinações livres são, por definição, singulares e, por conseguinte, estão no 

                                                           
29

[...] a co-occurrence of lexical items in combinations, which can differ in frequency and acceptability. 
30

[…] reflect the meaning of their constituent parts and that they are used frequently, spring to mind readily, and 

are psychologically salient.  
31

A collocation is a predictable combination of words [...] Some combinations may be highly predictable from 

one of the component words […] Some “strong” collocations have the status of idioms – shrug your shoulder – 

they are not guessable and are non-generative. Some may be so common that they hardly seem worth 

mentioning upon.  
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extremo da linguagem que diz respeito a competência criativa e gramatical.”
32

 (LEWIS, 1993, 

p. 93, tradução nossa). 

As colocações passaram a ser incorporadas aos estudos linguísticos 

contemporâneos por apresentarem certos padrões estruturais. Conforme O’Dell e McCarthy 

(2008), colocações dizem respeito não apenas a um único tipo de combinação, como adjetivos 

+ substantivos, mas também incluem outras categorias, como advérbio + adjetivo e 

substantivo + substantivo, por exemplo. Lewis (2000, p. 133) sistematizou e problematizou as 

colocações em língua inglesa conforme suas estruturas morfossintáticas. Abaixo, elencamos 

os vinte tipos apresentados pelo supracitado autor com exemplificações em inglês. 

Observemos o quadro 1: 

 

Quadro 1 – Estruturas morfossintáticas das colocações  

Padrões Estruturais Exemplos 

1. Adjetivo + Substantivo a difficult decision 

2. Verbo + Substantivo submit a report 

3. Substantivo + Substantivo radio station 

4. Verbo + Advérbio examine thoroughly 

5. Advérbio + Adjetivo extremely inconvenience 

6. Verbo + Adjetivo + Substantivo revise the original plan 

7. Substantivo + Verbo the fog closed in 

8. Marcador discursivo to put it another way 

9. Sintagma preposicional polilexical a few years ago 

10. Verbo frasal turn in 

11. Adjetivo + Preposição aware of 

12. Substantivo Composto fire escape 

13. Binômio backwards and forwards 

14. Trinômio hook, line and sinker  

15. Frase Fixa on the other hand 

16. Frases fixas incompletas a sort of…  

17. Expressões Fixas not half! 

18. Expressões Semifixas  see you later/tomorrow/on Monday 

19. Parte de provérbio too many cooks… 

20. Parte de citação to be or not to be… 
Fonte: Lewis (2000, p. 133). 

  

Dando prosseguimento à categorização das colocações quanto à sua natureza 

estrutural, Tagnin (2005) nos apresenta uma classificação bastante clara e concisa a respeito 

dos diferentes tipos de colocações, estabelecendo uma ponte entre as línguas inglesa e 

portuguesa. Segundo a autora, as unidades fraseológicas em questão podem ser 
                                                           
32

Fixed collocations are one kind of polyword. Free collocations are, by definition, entirely novel and therefore 

lie towards the creative, grammatical competence-based pole of language 
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desmembradas em (a) Colocações Adjetivas, (b) Colocações Nominais, (c) Colocações 

Verbais, (d) Colocações Adverbiais, (e) Expressões Especificadoras de Unidade e (f) 

Coletivos. Abaixo, trataremos de cada classificação separadamente. 

As colocações adjetivas são aquelas que “Reúne(m) estruturas do tipo Adj + S, 

tanto o adjetivo quanto o substantivo podem ser convencionados.” (TAGNIN, 2005, p. 38). 

Em outras palavras, colocações deste tipo têm como termo inicial um adjetivo. Contudo, não é 

necessariamente mandatório que este adjetivo seja a base da colocação. A autora exemplifica 

tal categoria com a combinatória Feliz Natal, onde o termo convencionado é Feliz. Não 

encontramos expressões como Alegre Natal ou Contente Natal, ou seja, o elemento 

convencionado nessa colocação em especifico é o adjetivo Feliz. 

As colocações nominais, por seu turno, dizem respeito a “Colocações que são 

formadas por dois substantivos, dos quais pelo menos um, o colocado, é convencionado; por 

vezes os dois o são.” (TAGNIN, 2005, p. 39). A autora menciona que tais colocações são 

compostas por estruturas do tipo S + S ou S + Prep +S. Isto é, colocações nominais são 

aquelas cujo elemento inicial é um substantivo. 

No que compete às colocações verbais, Tagnin constata que suas estruturas são 

compostas pela combinação entre V + Prep + N. Isso significa dizer que possuem, como 

elemento primeiro, um verbo. A mesma lógica pode ser aplicada às colocações adverbiais, 

cujo elemento inicial é um advérbio. 

Expressões especificadoras de unidade são aquelas que denotam valor partitivo, 

como em uma barra de sabão/chocolate, uma fatia de bolo/pão, entre outras. Por fim, 

Coletivos “São palavras convencionalmente utilizadas para se referir a um grupo de coisas”. 

(TAGNIN, 2005, p. 48). Exemplos significativos dessa categoria são um rebanho de bois e 

um cardume de peixes. 

Ao classificar tais subdivisões da categoria das colocações, Tagnin (2005), assim 

como Lewis (2000), se detiveram ou à descrição das colocações em inglês ou à comparação 

entre as ocorrências em língua inglesa e portuguesa. Dessa maneira, acreditamos que possa 

haver outras estruturas colocacionais não contempladas no estudo dos autores em questão, 

como Subs + Adj, cuja formação não é característica do inglês. 

Além de tudo que fora exposto até o presente momento, gostaríamos de incluir à 

nossa fundamentação teórica as contribuições, dentro da área da fraseologia, de Hundt (1994). 

O supracitado autor, em seu estudo em questão, aborda a problemática que há na classificação 

de um tipo especifico de colocações: as de natureza verbal. Para ele, as colocações verbais 
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estão na posição de termo “guarda-chuva” cuja denominação abarca estruturas com verbo de 

suporte e locuções verbais, por exemplo. 

Não é foco desta dissertação de mestrado discorrer sobre o que a literatura 

especializada entende por verbo de suporte, tão pouco por locuções verbais. Buscamos 

justificar nossa escolha metodológica e de análise a partir da figura 2: 

 

Figura 2 – Esquema do objeto de estudo da Fraseologia   

 
Fonte: Hundt (1994, p. 174). 

 

A figura acima nos aponta, de forma bastante clara e concisa, que as estruturas 

com verbo de suporte e locucionais se realizam como subcategorias de um elemento maior, 

que são as colocações. 

Heberle (2008) defende o ponto de visto apresentado por Hundt ao adotar, em sua 

tese de doutoramento, as quatro classificações das construções verbais, sendo elas (i) 

colocações neutras com verbo de suporte, (ii) construções com verbo de suporte com função 

modificadora, (iii) construções com sentido figurativo, próximas a expressões idiomáticas e 

(iv) construções idiomatizadas. 
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Encerramos esta seção reiterando a importância das colocações nos estudos de 

língua e, mais especificamente, do léxico. Entendemos que grande parte dos vocábulos que 

falamos, lemos, escrevemos e ouvimos, nos mais variados contextos enunciativos, vem em 

associação a outras palavras. Desta forma, faz-se necessário que tenhamos em mente que as 

colocações, conforme afirma Lewis (2000), devam estar presentes nas investigações 

linguísticas, não apenas em LE/L1, mas também em L1, por se tratarem de um campo 

altamente produtivo e central do léxico. 

 

Binômios 

A próxima categoria de fraseologismo sobre a qual pretendemos discorrer é a dos 

binômios, cuja definição proposta por Tagnin (2005, p. 50) diz respeito a unidades 

fraseológicas que são “Geralmente formad[as] por duas palavras pertencentes à mesma 

categoria gramatical e ligadas por uma conjunção ou preposição.” Assim sendo, a título de 

ilustração, unha e carne são entendidas como um binômio pelo fato de sua estrutura 

apresentar dois substantivos conectados por uma conjunção. Vale a pena ressaltar o grau de 

idiomaticidade da dada expressão, onde seu sentido não-composicional equivale a “muito 

unido” ou “inseparável”. 

Entretanto, conforme a classificação apresentada pela referida autora, há 

diferentes tipos de binômio que, por sua vez, possuem diversos graus de lexicalização e 

idiomaticidade. No tocante ao nível de fixação, Tagnin sugere a utilização dos termos 

“binômios irreversíveis” e “binômios reversíveis” onde o primeiro se relaciona a ocorrências 

cuja estrutura jamais poderá ser invertida, como é o caso de achados e perdidos. Em outras 

palavras, em língua portuguesa, a inversão por perdidos e achados não é a forma 

convencionada. Por outro lado, os binômios reversíveis, por dedução, são aqueles não 

rigidamente lexicalizados, permitindo assim a inversão de seus constituintes. 

Binômios também apresentam níveis de idiomaticidade diversos que variam de 

transparentes, como em ação e reação, até os opacos, alhos e bugalhos e mundos e fundos. 

Isso implica dizer que esta categoria de unidade fraseológica também pode ser analisada 

dentro de uma escala de idiomaticidade. 

Por fim, binômios apresentam a característica da agramaticalidade. De acordo 

com a gramática, conjunções devem ligar elementos de mesma classe gramatical, como em 

unha e carne e Eva e Adão. Contudo, há ocorrências em que a uma conjunção conecta 

elementos de classes gramaticais distintas, como é o caso da expressão em língua inglesa by 

and large. 
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Expressões Idiomáticas e Provérbios 

Seguindo com nossa revisão da literatura, adentraremos o campo das expressões 

idiomáticas que, por sua vez, é a classificação que possui o maior quantitativo de estudos 

relacionados. Xatara (1998b, p. 170) afirma que uma expressão idiomática, ou comumente 

chamada EI, é “uma lexia complexa indecomponível, conotativa e cristalizada em um idioma 

pela tradição cultural”. Ao afirmarmos que EIs são “lexias complexas”, estamos nos referindo 

ao fato de essas expressões possuírem diferentes graus de conotação e lexicalização. No que 

diz respeito a essa variação de escalas de conotação e fixação, Ortiz (2014, p. 312) postula 

que tais fraseologismos “São bastante variados em suas propriedades sintáticas, semânticas e 

pragmáticas, variando de expressões completamente fixas e [...] semanticamente mais ou 

menos opacas.” O mesmo pensamento é compartilhado por Sabino (2010, p. 332), ao afirmar 

que “É necessário que as EIs constituam uma combinatória fechada, ou seja, que não 

apresentem quase nenhuma possibilidade de substituição por associação paradigmática.” 

Além disso, ambas as autoras enfatizam que há EIs que, assim como os binômios, apresentam 

a característica de não corresponder a certas regras sintáticas da língua onde é falada, isto é, 

serem agramaticais. 

Lewis (2000) expõe que há dois fatores que precisamos considerar ao analisarmos 

as expressões idiomáticas, quais sejam o grau de lexicalização e o grau de idiomaticidade (ou 

sentido não-literal). Ambos influem diretamente na dificuldade de entendimento da expressão 

como um todo. 

Xatara (1995, p. 195) destaca que existe um motivo pelo qual um falante faz uso 

de uma expressão idiomática ao afirmar que 

 

Muitas vezes o léxico de uma língua não dispõe em seu acervo de unidades lexicais 

apropriadas para expressar certas nuanças de sentimento, emoção, ou sutilezas de 

pensamento do falante. Por não encontrar no repertório disponível os elementos de 

que necessita para sua comunicação ou expressão verbal em determinada situação, o 

falante lança mão de combinatórias inusitadas, ou seja, originais, buscando um 

efeito de sentido.  

 

Lewis (1993, p. 98, tradução nossa) enfatiza que “Um discurso com expressões 

‘não-idiomáticas’ sugere a utilização de uma assertiva gramaticalmente possível, mas 

improvável de ocorrer no discurso de um falante nativo.”
33

 Ademais, para que um falante 

consiga se expressar de maneira pitoresca com o auxilio de EIs, este o faz a partir de critérios 

que regem as lexias complexas, critérios esses que perpassam o nível sintático, semântico e 

                                                           
33

‘Unidiomatic’ speech suggests the use of utterances which are grammatically possible, but unlikely to occur in 

native speaker speech.   
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pragmático. Assim, Xatara (1998b) nomeia os níveis em “estrutural” e “conotativo”. Segundo 

a autora, no que tange a natureza morfossintática das expressões idiomáticas, elas podem ser 

divididas entre os seguintes grupos: 

a) Sintagmas nominais; 

b) Sintagmas de função adjetiva; 

c) Sintagmas de função adverbial; 

d) Sintagmas verbais; 

e) Sintagmas frasais. 

Como ilustração dos sintagmas supracitados, temos os seguintes exemplos 

respectivamente cabeça de vento, são e salvo, por baixo dos panos, tocar a vida pra frente e é 

o fim da picada.  

No que diz respeito ao nível conotativo das EIs, Xatara postula que há aquelas 

fortemente conotativas (ou opacas) e as fracamente conotativas (ou transparentes). Assim, em 

seus sentidos não-composicionais, cada expressão traz consigo um diferente grau de 

idiomaticidade, como é o caso de cabeça de vento onde o escala de idiomaticidade é tida 

como mais opaca do que transparente. 

Xatara (1998b) nos apresenta também as EIs que representam casos especiais, 

nomeadamente: 

a) EIs alusivas; f)   EIs hiperbólicas; 

b) EIs análogas; f) EIs irônicas; 

c) EIs apreciativas; g) EIs negativas; 

d) EIs comparativas; h) EIs numéricas; 

e) EIs deformadas; i) EIs situacionais. 

 

São exemplos das categorias acima respectivamente ficar para a tia (em alusão à 

virgindade de Santa Catarina), estar à frente, farinha do mesmo saco, escorregar como um 

quiabo, ver-se em papos de aranha (em substituição a forma erudita “palpos”), belo como um 

príncipe, nadar como um prego, não ser nada bobo, fazer o diabo a quatro e nem mais um 

pio. 

Autores como Ortiz (2012, 2014) afirmam que há motivações para a existência de 

expressões idiomáticas. Xatara (1995) nos remonta à criação da EI acabar em pizza, cujo 

surgimento se deu em resposta à falta de resolução de crimes cometidos por parlamentares ou, 

em outras palavras, crimes “do colarinho branco”. Desta forma, convencionalizou-se que a 

expressão acabar em pizza significaria algo sem previsão de acontecer ou ser solucionado. 
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Em outras palavras, “Os sentidos figurados das expressões idiomáticas são motivados pelo 

conhecimento metafórico que as pessoas possuem a respeito do mundo.” (ORTIZ, 2014, p. 

297).  

Ortiz (2012, p. 36) postula que 

 

A EI estar com um pé na cova, por exemplo, tem um sentido literal, um sentido 

idiomático que pode ser representável na realidade através de uma paráfrase como 

“morrer”. Portanto, na formação da idiomaticidade, para além de se dar o fenômeno 

da fixação, da lexicalidade e consequentemente desmotivação, dá-se também um 

processo cognitivo que consiste em fazer analogias entre os constituintes da EI 

assente em pressupostos já conceptualizados, de forma a desconstruir a metáfora.  

 

Sabino (2010), ao se debruçar sobre a diferença entre expressões idiomáticas e 

provérbios, afirma que há muito a ser discutido acerca de quão diferentes são os dois tipos de 

fraseologismos. Para a supracitada autora, carece-se de um “Maior discernimento sobre quais 

são suas especificidades inerentes e quais elementos lhes são comuns.” (SABINO, 2010, p. 

331). Conforme a autora,  

 

Muitas EIs [...] surgiram e permaneceram vivas há séculos e até milênios, porém, ao contrário 

dos provérbios que existem para aconselhar, advertir, consolar, ensinar, persuadir, praguejar, 

repreender, orientando as condutas de quem os ouve, as EIs são criadas para dar vazão à 

expressividade dos falantes, exprimindo sentimentos, sensações, modos de ver o mundo e 

originam-se de fatos que servem de motivação para fomentar a criatividade dos 

falantes. (SABINO, 2010, p. 335). 

 

Assim, a fim de traçar as características que são comuns e distintas a essas duas 

UFs, Sabino (2010) elenca vinte critérios de avaliação, onde alguns irão ser mais 

característicos das EIs e, por outro lado, outros representarão os provérbios de maneira mais 

proeminente. Dentre as características listadas por Sabino (2010), temos a tradição, o 

enunciado autônomo, a autoridade e a moral da história como mais representativas dos 

provérbios.  

No que toca o quesito da tradição que vem pressuposto com os provérbios, a 

autora postula que, em uma perspectiva diacrônica, muitos provérbios são milenares; alguns 

reportam ao período bíblico, tais como Dai a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de 

Deus. Outras autoras, como Frosi (2012), Monteiro-Plantin (2012) e Gibbs e Colston (2007) 

corroboram o exposto sobre a tradição e concordam que “O provérbio faz parte da tradição de 

um povo, a ele pertence como algo evidente e universalmente aceito, como verdade 

indiscutível e incontestável.” (FROSI, 2012, p. 150).  

Outro aspecto inerente aos provérbios destacado por Sabino (2010) diz respeito ao 

seu enunciado autônomo. Segundo ela, esse tipo de UF tem a propriedade de ser 
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independente, podendo existir como orações completas. Monteiro-Plantin (2012) vai além ao 

discorrer sobre a diferença, em termos de autonomia, entre o fraseologismo em questão e as 

EIs 

 

Podemos dizer que a independência contextual das expressões idiomáticas é bem 

menor do que a das sentenças proverbiais, pois os provérbios são apresentados em 

forma de frases e podem ser facilmente adaptadas a um contexto, que pode até ser 

extralinguístico; enquanto as expressões idiomáticas, por sua vez, carecem de 

integração a um contexto frásico, ou pelo menos sintagmático. (MONTEIRO-

PLANTIN, 2012, p. 71). 

 

A característica da autoridade presente nos provérbios está presente nos estudos 

de vários autores, entre eles Sabino (2010), Monteiro-Plantin (2012) e Frosi (2012). O caráter 

da autoridade diz respeito ao nível de impessoalidade que esse tipo de UF suscita. Monteiro-

Plantin (2012) se utiliza do termo “comprometimento do enunciador” para dizer que, ao 

proferir um provérbio, a pessoa que o fala não se compromete com o conteúdo instaurado, 

uma vez que, a priori, este não é o autor nem detentor de todo o saber contido no provérbio. 

Em outras palavras, o enunciador não se compromete porque o provérbio é um construto da 

coletividade, representa uma verdade universal, cujos autores são outros e que estão perdidos 

no tempo. Assim, “A argumentação de quem o utiliza se torna invencível, já que nele está 

contida a sabedoria universal, apoiada em concepções tradicionais aceitas pela sociedade.” 

(SABINO, 2010, p. 240). 

Por fim, a última característica fundamental que distingue os provérbios das 

expressões idiomáticas é a moral da história. Conforme Sabino (2010), provérbios que se 

apresentam ao final de fábulas, constituindo, desta forma, a moral da história, tal como 

Devagar se vai ao longe, “Tem o intuito de educar, admoestar, advertir, pois veiculam 

mensagens que servem para orientar as condutas do leitor.” (SABINO, 2010, p. 341). Assim, 

cumprem o papel social de ensinar valores que existem há muitas gerações. Por outro lado, as 

EIs não desempenham essa função moralizante que desenha o caráter de um indivíduo. 

 

Marcadores Conversacionais  

Tagnin (2005) ressalta que marcadores conversacionais são, grosso modo, formas 

de o falante demonstrar que é educado, sabe fazer uma tomada de turno e respeita a opinião 

do outro, mesmo discordando dela. Para definir tal classe de UF, Tagnin a secciona em quatro 

subclasses, nomeadamente (i) marcadores conversacionais de estruturação semântica, (ii) 

marcadores conversacionais de sinalização do contexto social, (iii) marcadores 
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conversacionais de sinalização da disposição de entendimento e (vi) marcadores 

conversacionais de sinalização de controle da comunicação. 

A primeira subclasse sinaliza “Que o falante deseja que o enunciado que se segue 

seja interpretado de uma certa maneira.” (TAGNIN, 2005, p. 71). Para tal, a autora o separa 

em “opinião” (Acho que talvez... Do meu ponto de vista...), “restrição” (Tudo bem, mas... Mas 

o problema é...), “digressão” (Isso me lembra... Antes que eu esqueça...) e “sugestão” (Porque 

você não faz o seguinte... O que você pode fazer é...). 

A segunda subclasse sinaliza “A intenção do falante quanto à tomada de turno e 

seu status social numa conversa.” (TAGNIN, 2005, p. 72). Novamente, a autora decide por 

fragmentar a subclasse em “desejo de tomar turno” (Posso interromper por um instante?, 

Gostaria de dizer algo), “desejo de manter o turno” (Espere aí, O que eu diria é...), “desejo 

de deixar o turno” (Isso é tudo o que tenho a dizer, É mais ou menos isso) e “passagem de 

turno” (Então, o que você acha disso? Qual sua opinião?). 

A terceira subclasse apontada por Tagnin diz respeito “À prontidão do falante 

para receber, fornecer ou partilhar informações, opiniões ou emoções.” (TAGNIN, 2005, p. 

73). Para melhor classificar essa subclasse, a autora a dividiu em “disposição para receber” 

(Gostaria de saber tudo a respeito. Gostaria de saber mais sobre isso), “disposição para não 

receber” (Não tenho o mínimo de interesse nisso. Não tenho nada a ver com isso), 

“disposição para fornecer” (Tenho algo a lhe dizer. Bem, isto é o que penso a respeito), 

“disposição para não fornecer” (Não quero falar sobre isso. Isso não é da sua conta), 

“disposição para partilhar” (Eu sabia. Era o que eu ia dizer) e “disposição para não partilhar” 

(Não sabia disso. Isso é novidade para mim). 

A última subclasse tem a finalidade de “Assegura[r] que o ouvinte está disposto a 

receber a mensagem.” (TAGNIN, 2005, p. 74). A autora a separa em “o falante se assegura da 

disposição do ouvinte” (Está me acompanhando? Está claro?), “o falante incentiva o 

ouvinte” (Claro. E ai?), “Não entendimento do falante” (Como? Poderia repetir, por favor?) 

e “esclarecimento de mal-entendido” (Não foi isso que eu disse. O que eu disse mesmo foi...). 

 

Fórmulas Situacionais 

As fórmulas situacionais, conforme Tagnin (2005, p. 75)., “Abrangem desde 

fórmulas de polidez e de distanciamento, até provérbios, passando por frases feitas, citações e 

fórmulas de rotina.” A autora as divide em três subcategorias, a dizer, (i) aquelas mais 

estruturais, onde há a prevalência de uma parte fixa e outra varável; (ii) aquelas que podem 
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ser reconhecidas mesmo quando utilizadas fora de um contexto; e (iii) aquelas que fazem 

parte de um contexto ritualizado, cujo uso é necessário. 

Como representantes do primeiro tipo de fórmulas situacionais temos “Será que 

você se importaria se...” e “Você se incomodaria se...”. Nesses dois exemplos, a primeira 

parte não varia, seguindo assim um padrão. Entretanto, a parte que se segue é variável e 

condizente com os objetivos do enunciador.  

No que diz respeito à segunda subclasse, podemos exemplificá-la com “O gato 

comeu sua língua?” e “Você perdeu o juízo?”. Conforme essas frases feitas, podemos 

observar que, diferentemente do tipo (iii) de fórmulas situacionais, o não-uso não significa 

falta de educação ou rompimento com as expectativas do ouvinte. 

Por fim, o terceiro tipo de fórmulas situacionais podem ser melhor ilustradas com 

“olá!” e “Até mais!”. Em uma conversa, o uso dessas duas expressões se tornou tão 

ritualizado que, caso os participantes envolvidos não as utilizem, demonstrará uma falta de 

educação enorme. 

Com isso, encerramos aqui nossa apreciação acerca das unidades fraseológicas 

que envolveu tanto a explanação acerca dos seus inúmeros tipos, como também um apanhado 

sobre suas características. A seção que segue tecerá considerações sobre Interlíngua e como 

os erros apontam para a fossilização de estruturas linguísticas. 

 

4.3 Interlíngua 

   

Iniciaremos este subitem ressaltando a importância que os estudos sobre 

Interlíngua tiveram e, até os dias atuais, continuam a ter dentro do campo de aquisição de 

línguas. Realizando uma rápida busca de assuntos relacionados à interlíngua em qualquer 

máquina de busca online, somos levados a um acervo imenso de publicações, em diversas 

línguas, que se debruça sobre características linguísticas que falantes de língua adicional 

apresentavam ao tentarem comunicação na língua alvo. As implicações dos estudos dessas 

características linguísticas são de fundamental importância para que possamos compreender 

alguns dos diversos processos de aquisição e aprendizagem e, consequentemente, transpor 

esse conhecimento para outras áreas, como o ensino de línguas estrangeiras. Song (2012) 

explica que as investigações sobre Interlíngua muito contribuem para as escolhas de material 

didático e as instruções dadas em sala de aula. 

Entretanto, antes de passarmos para o conceito de Interlíngua, gostaríamos de 

estabelecer a diferença entre “aprendizado” e “aquisição” de línguas, por ser uma discussão 
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crucial para o que ora nos propomos a discorrer, tendo muitas implicações que precisam ser 

levadas em consideração. Corder (1974b) defende que o processo de aquisição relaciona-se à 

língua materna, ou seja, se constitui como um processo inevitável de maturação linguística. 

Tal processo também é inato, por fazer uso de um dispositivo psicológico que Krashen (1981) 

nomeou de Language Acquisition Device (Dispositivo de Aquisição da Língua), inerente a 

cada sujeito. Este dispositivo, combinado com uma série de fatores externos, como a riqueza 

de estímulos linguísticos (input), possibilita a aquisição da língua materna.  Em contrapartida 

à aquisição, o processo de aprendizado está ligado à segunda língua/língua estrangeira. Corder 

afirma que “Aprender uma segunda língua normalmente começa apenas após o processo de 

maturação [linguística] estar completo
34

.” (CORDER, 1974b, p. 20, tradução nossa). Ele 

ainda assevera que, durante a aprendizagem, há estímulos não linguísticos envolvidos, como a 

motivação para a aprendizagem, que podem ser de naturezas diversas. Como veremos mais 

adiante, em oposição ao Dispositivo de Aquisição da Língua, existe outro mecanismo que é 

ativado quando um indivíduo realiza tentativas de produzir língua em L2/LE, responsável pela 

aprendizagem, qual seja latente psychological strucutre (estrutura psicológica latente). Esta 

estrutura é responsável por realizar identificações entre línguas, estando estritamente 

relacionada ao que entendemos por Interlíngua. 

O nome Interlíngua, a priori, não foi o primeiro termo a descrever o sistema 

linguístico apresentado por falantes não nativos ao tentar comunicação. A primeira tentativa 

de estudar os processos subjacentes à aprendizagem de outra língua deu-se a partir da Análise 

Contrastiva, cujo preceito basilar era o de que “A língua do falante de L2 está unicamente 

condicionada pela transferência da língua materna.”
35

 (TARONE, 2006, p. 747, tradução 

nossa). Isto significa dizer que todos os erros cometidos durante os atos de comunicação 

tinham explicação a partir de alguma característica proveniente da língua materna do falante. 

Assim sendo, a Análise Contrastiva, embora utilizada por algum tempo, passou a ser 

considerada falha, por não abarcar, com precisão, outros fatores que estão em jogo durante o 

processo de produção de língua. 

Em seguida, outra forma de olhar para o processo de aprendizado de segunda 

língua surgiu, nomeadamente Análise de Erro. Esta tentativa de estudo, mais promissora do 

que sua antepassada, estabeleceu alguns nortes que foram adotados, mais adiante, pelo 

conceito de Interlíngua. Conforme Firth (1978), os pesquisadores que trabalhavam seguindo 

                                                           
34

Learning a second language normally begins only after the maturational process is largely complete.  
35

The second-language learner’s language was shaped solely by transfer from the native language.  
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esse tipo de análise buscavam compreender as estratégias usadas pelos falantes não nativos e 

as implicações de tais estratégias nos erros cometidos. 

Faz-se imprescindível estabelecer a diferença de dois termos que, embora pareçam 

similares, indicam processos completamente distintos dentro da nossa área de estudo: error 

(erro) e mistake (lapso linguístico). Ferreira Junior (2007, p. 221) aponta que: 

 

Os primeiros refletem a natureza (ou estado/estágio) atual de nossa estrutura 

psicológica da língua (i.e. nosso conhecimento linguístico) ou ainda lacunas ou 

inadequações (sistemáticas) em relação a L2 estudada, ao passo que lapsos são 

falhas ocasionais na produção, provocadas por fatores afetivos e circunstanciais 

presentes no uso da linguagem.  

 

Corder (1974b) define “lapsos” como inadequações da produção, ao passo que 

“erros” são sistemáticos dos aprendizes. O autor pontua três razões seminais para o estudo do 

erro, quais sejam (i) evidenciam o progresso na aprendizagem na língua alvo; (ii) dão indícios 

de como uma língua é aprendida e das estratégias/procedimentos empregados durante o 

processo; e (iii) servem aos próprios aprendizes como forma de testar hipóteses acerca do 

funcionamento da língua alvo. Assim, para esta pesquisa de mestrado que ora desenvolvemos, 

levaremos em conta o estudo dos erros, e não dos lapsos, pois, conforme Firth (1978, p. 155, 

tradução nossa), nós acreditamos que 

 

Os erros dos aprendizes de segunda língua passaram a ter uma nova significação: a 

ocorrência de erros sistemáticos pode ser considerada como um indicador da 

participação efetiva dos aprendizes no seu próprio processo de aprendizagem, 

durante o qual suas habilidades em formular hipóteses sobre o sistema de regras da 

língua alvo são observadas
36

.  

 

Prosseguindo com as influências que culminaram com a criação do termo 

Interlíngua, temos o conceito de Sistemas Proximais dos Aprendizes de Língua Estrangeira, 

cunhado por Nemser (1974). Esse modelo de análise é composto por três elementos básicos, 

sendo eles (a) a língua alvo, classificada como a língua que o aprendiz está em processo de 

aprendizagem; (b) a língua de partida, entendida como a fonte de interferência, normalmente 

sendo ela a língua materna; e (c) o sistema proximal, caracterizado como o sistema linguístico 

do falante ao tentar comunicação na língua alvo. Para o autor, proficiência pode ser um fator 

que intervém no sistema proximal. Ressaltamos que, a partir deste modelo, já podemos 

observar que há a concepção de sistema linguístico. 

                                                           
36

Learners’ errors had new significance: the occurrence of systematic errors could be taken as an indicator of 

active participation by the learners in the learning process, which their ability to form hypotheses about the rule 

system of the target language might be observed.  
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Há outros estudos anteriores aos de Interlíngua, como Dialetos Idiossincráticos, 

cunhado por Corder (1974a), Sistemas Linguísticos do Aprendiz, desenvolvido por Richards 

(1974) e Competência de Transição, de Miller (1966). 

Tendo feito este arrazoado sobre os conceitos que fizeram parte da história da 

aprendizagem de línguas, passemos para o termo chave deste subitem: Interlíngua. Este 

termo, cunha por Selinker (1974), diz respeito ao sistema linguístico observável quando um 

aprendiz tenta comunicação em uma língua alvo, ainda estando em processo de 

aprendizagem. De acordo com Al-khresheh (2015, p. 123, tradução nossa) 

 

Durante o processo de aprendizagem de línguas, o aprendiz naturalmente constrói 

um novo vocabulário que não se refere a ambas língua materna e segunda língua. É 

uma língua a parte que possui seu próprio sistema linguístico. Esse novo sistema 

linguístico é conhecido como Interlíngua
37

. 

 

Dito isso, observemos a figura 3: 

 

 

 Figura 3 – Noção de Interlíngua  

 
 Fonte: Corder (1981, p. 17). 

 

 

Ao analisar a figura 3, evidenciamos que Interlíngua é, de fato, um sistema 

linguístico diferente de ambas língua materna e língua alvo, apresentando seus próprios 

conjuntos de regras, que podem ser de natureza fonológica, morfológica, sintática, semântica 

e pragmática. Isto é, se constitui como um sistema linguístico independente. Selinker afirma 

que este sistema é observável, a priori, a partir de um continuum entre tentativa e 

aprendizagem efetiva de uma língua não materna. Entretanto, conforme ressaltado pelo 

próprio autor, unicamente 5% de todos os indivíduos que estão em processo de aprendizagem 

conseguem atingir o status de proficientes, estando os demais localizados em qualquer nível 

do continuum. Logo, é para esse grupo composto por 95% de aprendizes que o estudo da 
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During the language learning process, the learner naturally builds up a new vocabulary which does not refer 

either to his/her L1 or L2. It is a separate language having its own linguistic system. This new separate 

linguistic system is known as IL.  
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Interlíngua se faz de maior relevância, pois evidencia uma série de fatores que estão 

relacionados a esse sistema particular.  

 

 Figura 4 – O continuum da Interlíngua  

 
Fonte: Al-khresheh (2015). 

 

Conforme a figura 4, o processo de aprendizagem de uma língua alvo, salientado 

pela Interlíngua, é composto por várias etapas dentro de um continuum que difere de 

indivíduo para indivíduo. Enquanto mais próximo da língua materna um aprendiz se localiza, 

maior será a influência que esta exerce na produção na língua alvo. Tomemos como exemplo 

o fenômeno linguístico pro-drop, que ocorre apenas em algumas línguas, como no Português. 

Tal fenômeno permite que o sujeito de certas sentenças seja omitido, sem que haja prejuízo 

semântico, como em eu gosto de chocolate e gosto de chocolate. A segunda sentença 

apresenta a característica pro-drop, pois omite o sujeito eu. Entretanto, línguas como o inglês 

não permitem tal omissão sendo, desta forma, não pro-drop. O que normalmente ocorre 

durante o processo de aprendizagem do inglês por falantes nativos do português é fazer uso 

desta caraterística da língua materna na língua alvo, produzindo sentenças como *like 

chocolate. Esse tipo de erro, evidenciado a partir dos estudos em Interlíngua, ajuda o 

pesquisador a identificar, com mais precisão, o local ocupado pelo aprendiz dentro do 

continuum acima referendado.  

No que concerne os estudos de interlíngua no âmbito lexical, ao qual esta pesquisa 

de mestrado se realiza, Tarone (2006) constata que, durante o processo de aprendizagem de 

uma língua não materna, os aprendizes tendem a 

 

[...] perceber certas unidades lexicais como idênticas na sua língua materna, 

interlíngua e língua alvo. Então, por exemplo, eles podem entender que ‘table’, na 

sua língua materna, é o mesmo que ‘mesa’ na língua alvo, e desenvolver um sistema 

de interlíngua no qual mesa pode (erroneamente nos padrões da língua alvo) ser 
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usado em expressões como ‘table of contents’, ‘table the motion’ e assim por 

diante.
38

  (TARONE, 2006, p. 749, tradução nossa). 

 

A passagem acima ilustra, de maneira bastante simplificada, como esse sistema 

linguístico ocorre na esfera do léxico. A palavra table em língua inglesa significa mesa, 

contudo, assume outro sentido quando utilizada como elemento colocacional em table of 

contents, cuja tradução para o português seria “índice remissivo”. Ou seja, como veremos 

mais a frente, a interlíngua pode se manifestar quando o aprendiz generaliza um conceito e o 

aplica a contextos onde este não cabe. Transpor o significado de table, para table of contents 

classificaria tal erro como falta de competência colocacional. Este problema colocacional 

poderia ser sanado caso o aprendiz tivesse percebido, não a palavra isolada, mas sim em 

contexto.  

Ainda sobre o nível lexical, Selinker (1974) argumenta que falantes nativos de 

Indiano tendem a generalizar o uso da palavra drive para todos os veículos, realizando erros 

colocacionais como drive a bicycle, cuja forma convencionalizada é ride a bicycle. O autor 

entende que esse erro colocacional ocorreu por conta do verbo drive ser utilizado para a 

maioria dos veículos, como drive a car/bus/truck. 

Selinker (1974) aponta uma forma bastante clara de trazer esse sistema à luz. Ele 

diz que precisamos cruzar três fatores, nomeadamente (1) as produções do falante não nativo 

na sua L1; (2) produções do falante não nativo na língua alvo; e (3) produções de falantes 

nativos na língua alvo. Ao relacionarmos esses três elementos, torna-se possível analisar a 

Interlíngua.   

Um conceito basilar no estudo de interlíngua, que já assumiu outros nomes no 

percorrer da história das investigações em aprendizagem e aquisição, é proposto por Selinker 

(1974). Tal processo é conhecido como ‘Fossilização’. Tarone (2006) nomeia a característica 

de interlíngua supracitada de ‘estabilidade’ que, segundo ele, diz respeito as formas 

linguísticas apresentadas por aprendizes com certa regularidade, parecendo estar assentadas 

no léxico mental. Em contrapartida, Tarone afirma que, as estruturas que não apresentam 

regularidade de uso estão (e não ‘são’) instáveis, cujo processo de teste de hipóteses ainda não 

ocorreu.  

Com isto em mente, Selinker (1974) determina que a fossilização possui laços 

estreitos com a ideia de que 

                                                           
38

[…] perceive certain units as the same in their NL, IL, and TL. So, for example, they may perceive NL ‘table’ 

as exactly the same as TL ‘mesa,’ and develop an interlanguage in which mesa can (erroneously in terms of the 

TL) be used in expressions like ‘table of contents,’ ‘table the motion,’and so on. 
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Fenômenos linguísticos fossilizáveis são itens linguísticos, regras e subsistemas aos 

quais um falante de uma determinada língua materna tenderá a manter em sua 

interlíngua, relativos a uma língua alvo em particular, não importando a idade e a 

quantidade de explicação e instrução ele receba na língua alvo.
39

 (SELINKER, 1974, 

p. 36, tradução nossa). 

 

Isto significa dizer que, para o nosso entendimento, estruturas fossilizadas 

(podendo ser encontradas a nível fonológico, morfológico, lexical, sintático, semântico, 

pragmático, etc.) são fenômenos que acusam o nível linguístico do falante, dentro do 

continuum acima apresentado. São estruturas que emergem a partir da produção, escrita e 

oral, de aprendizes de uma língua não materna e que sinalizam os erros, provenientes das mais 

diferentes esferas, dando indícios aos pesquisadores de quais elementos linguísticos ainda 

estão em processo de aprendizagem. Selinker (1974) ainda ressalta que, em qualquer estágio, 

estruturas fossilizadas podem ressurgir, como resultado de vários fatores externos à 

linguagem, como ansiedade, nervosismo e preocupação com o contexto situacional. Autores 

como Tarone (2006) relatam que o sistema fonológico do aprendiz adulto tende a fossilizar, 

ao passo que o sistema morfológico, sintático e semântico não necessariamente estabilizam, 

pois para o nível fonológico, questões fisiológicas entram em cena, como a incapacidade de 

produzir certos sons (como os sons vibrante e mudo do th no inglês para falantes nativos do 

português).   

Selinker (1974), também propôs cinco processos centrais subjacentes à noção de 

fossilização. Ele argumenta que 

 

Se podemos demonstrar experimentalmente que itens, regras e subsistemas 

fossilizados que ocorrem na produção da IL são resultados da L1, então estamos 

lidando com o processo de transferência linguística; se esses itens, regras e 

subsistemas fossilizados são resultados de itens identificáveis nos procedimentos de 

ensino, estamos lidando com o processo conhecido como transferência de 

instrução; se eles são resultados da abordagem do material ao qual o aprendiz 

estuda, então estamos lidando com estratégias de aprendizagem de segunda língua; 

se eles são resultados da abordagem comunicativa do aprendiz com falantes nativos 

da língua alvo, então estamos lidando com estratégias de comunicação em segunda 

língua; e finalmente, se eles são resultados de uma clara supergeneralização das 

regras [gramaticais] e semânticas da língua alvo, então estamos lidando com 

supergeneralização do material linguístico da língua alvo
40

. (SELINKER, 1974, p. 

37, tradução nossa). 

                                                           
39

Fossilizable linguistic phenomena are linguistic items, rules, and subsystems which speakers of a particular NL 

will tend to keep in their IL relative to a particular TL, no matter what the age of the learner or amount of 

explanation and instruction he receives in the TL.   
40

If it can be experimentally demonstrated that fossilizable items, rules and subsystems which occur in IL 

performance are a result of the NL, then we are dealing with the process  of language transfer; if these 

fossilizable items, rules, and subsystems  are a result of identifiable items in training procedures, then we are 

dealing with the process known as transfer of training; if they are a result of an identifiable approach by the 

learner to the material to be learned, then we are dealing with strategies of second language learning; if they 

are a result of an identifiable approach by the learner to communication with native speakers of the TL, then 
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A passagem acima ilustra, de maneira concisa, os cinco processos propostos por 

Selinker que dizem respeito ao fenômeno da fossilização. Em seguida, iremos falar de cada 

um em particular, mas desde já, deixaremos claro que, na maioria das vezes, é deveras difícil 

de identificar qual dos processos está em jogo ao analisarmos os erros de produção na língua 

alvo, isto é, a fronteira entre os processos nem sempre é clara. Novamente, relembrando o que 

foi dito anteriormente, para que tais processos possam ser observados, precisamos ter, a nossa 

disposição, um panorama composto por (1) as produções do falante não nativo na sua L1; (2) 

produções do falante não nativo na língua alvo; e (3) produções de falantes nativos na língua 

alvo. 

O primeiro processo ao qual iremos nos reportar é transferência linguística. Este 

processo pode ser definido com base na interferência da língua materna na produção da língua 

alvo. Desta forma, o aprendiz, por não conhecer as formas linguísticas inerentes à língua alvo, 

transpõe as utilizadas em sua língua materna. Podemos citar o caso da ordem que o 

substantivo e o adjetivo assumem em sintagmas nominais em língua inglesa e portuguesa. 

Falantes nativos do português, ao tentarem comunicação em inglês, em estágios iniciais de 

aprendizagem, tendem a produzir sentenças como *This is a house yellow, por transferirem a 

ordem ‘substantivo + adjetivo’ da língua portuguesa. Handerson (1985) declara, à medida que 

o aprendiz se torna mais proficiente, menos dependente da língua materna este será e, 

consequentemente, menos ocorrências de transferência linguística este apresentará. Como 

deixamos claro anteriormente, as evidências de interlíngua não ocorrem unicamente na esfera 

da sintaxe, mas também da fonologia, morfologia, léxico, etc. 

O segundo processo proposto por Selinker é conhecido como transferência de 

instrução. Este processo está intimamente relacionado às práticas de sala de aula, ao plano de 

curso e ao material didático adotado. Selinker ilustra o processo de transferência de instrução 

a partir da produção de Croatas aprendizes de inglês. O autor afirma que, embora tais 

indivíduos saibam a diferença de gênero dos pronomes he e she, eles produzem sentenças as 

quais he engloba tanto o masculino quanto o feminino. O autor argumenta que tal erro ocorre 

por conta do material didático apresentar sentenças onde há o uso exclusivo do pronome 

masculino he. Ou seja, o erro que os alunos croatas apresentam está conectado à quantidade 

não equitativa de exemplos onde he e she podem ser vistos. Tarone (2006) considera que 

erros provenientes da transferência de instrução são ‘erros induzidos’. 

                                                                                                                                                                                     
we are dealing with strategies of second language communication; and finally, if they are a result of a clear 

overgeneralization of TL rules and semantic features, then we are dealing with the overgeneralization of TL 

linguistic material. 
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O terceiro processo central que nos permite analisar a Interlíngua é estratégias de 

aprendizagem de segunda língua. Ao discorrer sobre esse processo, Selinker reconhece que 

a noção de estratégia é intimamente ligada à cultura do próprio aprendiz. Ele afirma que “Em 

muitas culturas tradicionais, o canto é utilizado como um dispositivo de aprendizado.”
41

 

(SELINKER, 1974, p. 39, tradução nossa). Com isto em mente, esse é um processo ao qual o 

aprendiz lança mão de estratégias que tendem a simplificar a língua alvo. Selinker relata que 

há uma tendência de aprendizes de inglês a evitar as formas de plural, como em *I have many 

hundred carpenter my own. Em outras palavras, possivelmente, evitou-se utilizar a forma 

correta do plural como uma tentativa de fuga do erro, levando em conta que, em língua 

inglesa, há os plurais irregulares, como em tooth (singular)/teeth (plural) e mouse 

(singular)/mice (plural). 

O quarto processo que elícita o quão fossilizado o sistema de interlíngua de um 

aprendiz se encontra é conhecido como estratégias de comunicação em segunda língua. 

Este processo que ora tratamos é análogo ao de competência estratégica, elemento integrante 

da competência comunicativa. Podemos observar como essas estratégias entram em cena 

quando um aprendiz de uma língua não materna tenta comunicar algo especifico sem ter 

conhecimento linguístico que o permita realizar a tarefa. Tarone (2006) muito contribui para 

definirmos tal processo ao dizer que 

 

Se um aprendiz quer fazer referência a um cabo elétrico em inglês e não conhece o 

item lexical exato para nomeá-lo, ele pode chamá-lo de ‘tubo’, ‘um tipo de cordão 

que você usa para coisas elétricas cujo nome eu não sei’ ou ‘um fio com eh duas 

entradas em cada lado
42

’. (TARONE, 2006, p. 749, tradução nossa). 

 

Ressaltamos que essas estratégias de comunicação em segunda língua, embora 

sejam positivas no sentido de que permitem a comunicação, na perspectiva do aprendiz, e 

forneçam dados sobre a interlíngua, na perspectiva do pesquisador, têm seu lado negativo. 

Negativo porque a probabilidade de erro ao enunciar sentenças mais longas, como em ‘um 

tipo de cabo que você usa para coisas elétricas cujo nome eu não sei’, é maior em 

comparação à forma convencionada ‘cabo elétrico’. 

Por último, mas não menos importante, o quinto processo cunhado por Selinker 

diz respeito à supergeneralização do material linguístico da língua alvo. Este processo é 

evidente não apenas durante o aprendizado, mas também durante a aquisição da língua 
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In many traditional cultures, chanting is used as a learning device.  
42

If the learner wants to refer to an electrical cord in English and does not know the exact lexical item to use in 

referring to it, he can call it ‘a tube’, ‘a kind of corder that you use for electric thingI don’t exactly the name’ or 

‘a wire with eh two plugs in each side’.  
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materna por crianças. Tarone (2006) assevera o caráter educativo que subjaz a 

supergeneralização ao afirmar que “Os erros provenientes de supergeneralização são uma 

clara evidência do processo que mostra que o aprendiz domina as regras da língua alvo, mas 

também mostra que há muito a aprender.”
43

 (TARONE, 2006, p. 749, tradução nossa). 

Em outras palavras, Tarone quer dizer que, ao observar tal processo, podemos 

destacar dois pontos, quais sejam (1) o aprendiz conhece determinadas regras inerentes à 

língua não materna; e (2) o aprendiz ainda não tem ciência de como utilizá-las ou não ainda 

não sabe diferenciar os contextos onde tais regras são aplicáveis e não aplicáveis. Selinker 

(1974) ilustra a supergeneralização a partir do morfema –ed para formar o passado dos verbos 

regulares em língua inglesa. Ele salienta que aprendizes de inglês como língua não materna 

tentem a aplicar o morfema em questão à todos os verbos, produzindo erros como *drinked, 

*hitted e *goed. Também argumenta sobre o uso do morfema –ed combinado com auxiliares, 

*what did he intended to say? 

Com isso, queremos dizer que, dentro do arcabouço lexical do indivíduo, este 

entende que é necessário utilizar a terminação –ed para formar o passado em inglês, mas 

desconhece que tal regra é aplicável unicamente aos verbos regulares, sendo os irregulares 

formas que não seguem um padrão. Vale a pena relembrar que até mesmo os aprendizes mais 

proficientes ainda estão sujeitos a produzir estes tipos de erros quando sob pressão ou 

nervosismo. 

Gostaríamos de encerrar este capítulo afirmando que, além dos cinco processos 

centrais acima elencados, há outros que emergem dos dados de estudos em interlíngua, como 

os erros provenientes de erros de pronuncia, hipercorreção e pronuncia cognata, para citar 

alguns, conforme ressalta Selinker. Além disso, esse arrazoado sobre o percurso histórico da 

Interlíngua, somado aos processos que a subjazem, se faz relevante à essa pesquisa porque 

serão conceitos que usaremos na análise dos dados, principalmente quando formos nos 

debruçar sobre os erros cometidos pelos participantes no tocante às colocações. 

O capítulo que segue tratará das nossas escolhas metodológicas de pesquisa. 

Apresentaremos não apenas as técnicas utilizadas, mas também discorreremos sobre os 

participantes da pesquisa e os critérios de seleção. Mostraremos também como a análise de 

dados foi realizada e faremos referência à pesquisa piloto desenvolvida com os alunos 

estrangeiros matriculados em turmas de PLE na Universidade Federal do Ceará. 
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The overgeneralization error shows clear evidence of process, in that it shows that the learner has mastered a 

target language rule, but it also shows what the learner has yet to learn.  
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4 METODOLOGIA 

 

Antes de iniciarmos nossa metodologia, torna-se necessário que apresentemos os 

objetivos norteadores desta dissertação de mestrado. Como objetivo principal, ou geral, 

buscamos averiguar a competência colocacional em textos escritos em língua portuguesa por 

aprendizes não nativos de diferentes níveis de proficiência. 

Abaixo, listamos os objetivos específicos que nos ajudaram a delinear nossa 

metodologia, quais sejam:  

1. Investigar e categorizar as estruturas morfossintáticas colocacionais mais 

recorrentes nas produções textuais; 

2. Investigar e categorizar os tipos de equivalências colocacionais são mais 

proeminentes nas produções textuais 

3. Investigar de que maneira a estrutura morfossintática e equivalência das 

colocações encontradas nos textos se relacionam com o nível de competência 

colocacional dos participantes;  

4. Descrever os erros colocacionais cometidos e discorrer sobre eles à luz dos 

preceitos da Interlíngua. 

Além disso, também fomos guiados pelas seguintes perguntas de pesquisa: 

1. De que maneira o nível de proficiência em Português como língua estrangeira 

se relaciona com a competência colocacional apresentada pelos participantes?  

2. Qual a relação entre a estrutura sintática e a equivalência das colocações no 

processo de aprendizagem de língua portuguesa? 

3. Quais os erros colocacionais mais frequentes e de que forma eles se relacionam 

com o nível de proficiência dos participantes? 

Tivemos, como hipótese principal, o entendimento de que, enquanto maior o nível 

de proficiência em PLE, maior será a competência colocacional do aprendiz, levando-se em 

conta as estruturas morfossintáticas por ele produzidas e a equivalência existente entre as 

colocações em língua portuguesa e inglesa. Como hipóteses secundárias, pensamos que (i) os 

níveis mais básicos de proficiência tendem a ser mais dependentes da língua materna e 

produzirão uma variedade menor de estruturas colocacionais, quando comparados aos níveis 

de proficiência mais avançados; e (ii) os erros no emprego de colocações apontam para uma 

dependência direta da língua materna, ocasionando erros estruturais que seriam aceitos na 

língua mãe dos aprendizes.  
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Com base no exposto acima, delineamos nossa metodologia conforme segue as 

secções seguintes. 

 

5.1 Método de abordagem 

 

Foi utilizado o método indutivo, cuja aproximação do fenômeno linguístico 

abordado parte de ocorrências particulares e caminha, de forma ascendente, às generalizações. 

Isto é, tira conclusões gerais com base em premissas individuais.  

Este trabalho também apresenta o caráter quantitativo/qualitativo de análise dos 

dados. Quantitativo, uma vez que trabalhamos com frequência de uso de colocações nos dois 

níveis de proficiência, B1/B2 e C1/C2. Qualitativo pois realizamos uma apreciação dos dados 

obtidos.  

 

5.2 Métodos de procedimento 

 

Empregou-se o método comparativo uma vez que trabalhamos com participantes 

dispostos em dois níveis distintos de proficiência em língua portuguesa.  

 

5.3 Técnicas 

 

O corpus da presente dissertação de mestrado é composto por produções textuais 

de English Teaching Assistants (ETAs). A fim de compor tais produções de texto, os sujeitos 

atentaram para as propostas dispostas em 5.5.2. 

Tendo em vista que os participantes estiveram lotados em universidades públicas 

espalhadas por todo o território nacional, as propostas de produção textual foram enviadas e 

recebidas via e-mail. Após serem coletados, os textos foram analisados e, a partir disso, os 

dados foram extraídos e classificados.  
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5.3 Delimitação do universo 

 

5.3.1 Sobre a comissão Fulbright 

 

A comissão Fulbright é um programa de intercâmbio educacional e cultural criada 

em 1946 nos Estados Unidos. Ela oferece bolsas para alunos de pós-graduação, professores de 

língua e pesquisadores que queiram desenvolver pesquisas/trabalhos em outros países.  

De acordo com o site da instituição, já foram concedidas mais de 3.500 bolsas 

para brasileiros estudarem nos Estados Unidos e, em média, 3.000 bolsas para americanos 

virem ao Brasil. Para mais informações, vide o link que segue < http://fulbright.org.br/>.  

 

5.3.2 Sobre o programa English Teaching Assistant 

 

O Programa Fulbright English Teaching Assistant possui como objetivo principal 

promover a mobilidade de americanos, formados nas mais diversas áreas do saber, para atuar 

como assistentes de professores de língua inglesa e disseminar a cultura, costumes e história 

americana em outros países.   

No Brasil, esse programa existe desde 2006 e perdura até os dias atuais. Foi 

apenas no ano de 2011 que o programa ficou nacionalmente conhecido e os laços entre 

Brasil/Estados Unidos estreitados. Percebeu-se que, com a criação do programa Ciência sem 

Fronteiras, aumentou-se a demanda por nativos do inglês em território nacional. Como 

consequência, o governo brasileiro investiu na vinda de um número maior de ETAs. Prova de 

tal expansão pode ser observada ao nos depararmos com a quantidade de cento e dez 

americanos alocados em diferentes universidades brasileiras no ano de 2015. O programa é 

financiado pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Espera-se que, com a vinda e contribuição de americanos, as habilidades 

linguísticas dos brasileiros em inglês se desenvolvam mais eficazmente, tornando-os aptos a 

obter melhores resultados nos testes de proficiência em língua inglesa e concorrerem a bolsas 

de estudos em universidades estrangeiras.  

Além das responsabilidades como assistentes, os ETAs também desenvolvem 

projetos pessoais, de escolha própria, durante o período de nove meses em que ficam no 

Brasil. Além disso, em parceria com o MEC/SESu, os ETAs participam das atividades 

acadêmicas em universidades públicas, espalhadas por todo o Brasil, como no programa 

Inglês sem Fronteiras (IsF).  

http://fulbright.org.br/
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A seleção dos candidatos a ETA é feita, inicialmente, pelo Bureau of Educational 

and Cultural Affairs do Departamento de Estado dos EUA, por intermédio do IIE – Institute 

of International Education em Nova York. Para concorrerem a vaga, os candidatos precisam 

apresentar uma carta de apresentação, histórico escolar, motivação e projeção do impacto da 

experiência para o futuro. Após selecionados pelos órgãos americanos, os candidatos ainda 

passam pela comissão da Fulbright no Brasil, onde os documentos serão revistos. 

Para o ano de 2015, ano cuja coleta dos dados desta pesquisa se realizou, havia 

um total de 110 bolsistas do programa ETA, espalhados nas mais diversas instituições de 

ensino superior no país. 

 

5.3.3 Sobre os participantes  

 

Participaram desta pesquisa de mestrado sujeitos oriundos dos Estados Unidos, 

trabalhando no Brasil como assistentes de professores de língua inglesa, durante o ano de 

2015. Tais sujeitos eram bolsistas do programa Fulbright, com período de duração da bolsa de 

nove meses. Os participantes são conhecidos como English Teaching Assistants (ETAs).  

Os sujeitos estão dispostos em dois grupos distintos de proficiência, quais sejam, 

B1/B2 e C1/C2.  

Como havíamos mencionado anteriormente, cento e dez ETAs desenvolveram 

suas atividades durante os nove meses de bolsa no Brasil. Entretanto, o número de sujeitos 

que de fato participaram desta pesquisa se limitou a oito ETAs, embora tendo havido 

tentativas de contato com todos os 110 bolsistas. Em outras palavras, o corpus deste estudo é 

composto a partir das produções de texto de oito English Teaching Assistants.  

 

5.4 Tipo de amostragem 

 

Processo de amostragem probabilística e aleatória simples.  

 

5.5 Análise dos dados 

 

A coleta e análise dos dados foram constituídas dos seguintes processos distintos, 

quais sejam: 

a) Submissão e aceitação do trabalho pelo Conselho de Ética. Vide parecer em 

anexo.  
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b) Realização do primeiro contato com os sujeitos se deu a partir do envio do 

arquivo “PERFIL DO INFORMANTE”. Os sujeitos que se 

disponibilizaram a participar da pesquisa retornaram o perfil preenchido.  

c) Após recebermos o perfil do informante preenchido, foram enviadas as 

propostas de produção textual, intitulada “PROPOSTAS DE PRODUÇÃO 

TEXTUAL”;  

d) Recebemos as produções escritas dos ETAs por e-mail.  

e) Para que a análise fosse realizada nos seus respectivos grupos, distribuímos as 

produções textuais conforme os três níveis de proficiência: A1/A2, B1/B2 e 

C1/C2; 

f) Localizamos e classificamos as colocações dispostas no corpus desta 

dissertação de mestrado; 

g) Após localizadas e classificadas por nível, aplicamos tratamento estatístico 

para analisar e generalizar os dados com o auxílio do programa de 

computador conhecido como IBM SPSS Statistics 22. 

 

5.5 Instrumentos de coleta 

 

5.5.1 Perfil do informante  

 

Logo no primeiro contato com os sujeitos, realizado via e-mail, enviamos uma 

forma de ficha cadastral chamada de perfil do informante. Tal ficha compreende itens como 

nome completo, nacionalidade, primeira língua, questões referentes à formação do sujeito e, 

por fim, nível de proficiência. Observemos o perfil do informante abaixo: 
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PERFIL LINGUÍSTICO DO INFORMANTE 

  

Olá! Preencha esta ficha, por favor! 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Data de nascimento: ____/____/ _____ Sexo: Feminino ________ Masculino _________  

           

Nacionalidade: _________________________  

 

Língua Materna (L1) _________________________ 

 

Língua de escolarização _____________________________________________________ 

 

Curso /Ano que frequenta no país de origem: _____________________________________ 

 

Escola / Universidade no país de origem: ________________________________________ 

 

Estado Brasileiro que atualmente mora: ________________________________________ 

 

 

PORTUGUÊS 

 

Em que ano começou a estudar português? _______________________________________ 

 

Classifique o seu conhecimento de português, assinalando com um X os quadradinhos que 

achar que correspondem às suas capacidades:  

 
  

UTILIZADOR 

ELEMENTAR 

 

UTILIZADOR 

INDEPENDENTE 

 

UTILIZADOR 

PROFICIENTE 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

COMPREENSÃO 

DO ESCRITO 

      

COMPREENSÃO 

DO ORAL  

      

INTERAÇÃO 

ORAL 

      

PRODUÇÃO 

ORAL  

 

      

PRODUÇÃO 

ESCRITA  

      

 

 

Destacamos que a última informação que os sujeitos supriram diz respeito ao seu 

nível de proficiência. Alocamos os sujeitos que desejaram participar do estudo no grupo 

correspondente a partir do nível linguístico indicado no item “PRODUÇÃO ESCRITA”. 

Desprezamos os demais itens uma vez que o foco desta dissertação compete a produção 

escrita de colocações.  
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Vale a pena ressaltar que todos os sujeitos participantes desta pesquisa moraram 

no Brasil por, pelo menos, nove meses, período de duração de suas bolsas enquanto ETAs.   

Ademais, embora houvesse 110 bolsistas ativos em território nacional, apenas oito 

deles se disponibilizaram a participar. Abaixo, encontramos uma tabela com o número de 

participantes presentes em cada nível de proficiência:  

 

Tabela 2 – Quantidade de participantes envolvidos  

Nível A1/A2 B1/B2 C1/C2 

Quant. 0 4 4 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com base no que a tabela acima nos apresenta, nenhum dos sujeitos se encaixou 

no primeiro grupo de proficiência A1/A2. Assim, nossa análise se realizou a partir das 

produções textuais provenientes dos grupos B1/B2 e C1/C2. Ressaltamos que ambos os 

grupos apresentam amostras de tamanho igual, 20 produções textuais cada.  

 

5.5.2 Propostas de produção textual 

 

As propostas de produção textual, abaixo elencadas, são compostas por uma série 

de cinco subtemas, interligadas e relacionadas à vinda de um amigo ao Brasil. Nelas, os 

participantes dissertaram sobre assuntos, tais como “falar um pouco sobre os pontos 

turísticos”, “pedir que o amigo traga algo do pais de origem”, “falar sobre a cultura 

brasileira”, “comentar a respeito dos pratos típicos e restaurantes da cidade brasileira onde 

vive”, entre outros. 
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PROPOSTAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL  

 
 

1. Um amigo seu, do seu país de origem, virá te visitar na próxima semana. Ele entrou 

em contato por e-mail pedindo sugestões de passeios ao longo de sete dias. Ele se 

mostrava especialmente interessado em saber mais sobre pontos turísticos e a vida 

noturna da cidade. Ao saber da visita de seu amigo, você percebeu que pode 

aproveitar a oportunidade e pedir a ele para trazer um objeto que você sente falta. 

Qual objeto você pedirá que seu amigo traga? 

Responda o e-mail, dando as sugestões de lugares para seu amigo visitar e também 

pedindo que ele traga um objeto de que você sente falta. Porque você sente falta 

desse objeto? Explique a importância do objeto a seu amigo.  

 

 

2. Seu amigo chegou na sua cidade. Ele escreveu outro e-mail pedindo direções do 

aeroporto até sua casa e da sua casa até a universidade que você trabalha. Ele 

precisa se planejar e saber o que é melhor, pegar táxi ou ônibus.  

Responda o e-mail dando as direções solicitadas. Quais meios de transporte seu 

amigo precisará? Seu amigo precisa conhecer o valor da passagem de ônibus? Há 

pontos de referência que você possa usar para dar informações mais precisas? 

 

3. Seu amigo, por ser muito curioso, lhe envia outro e-mail perguntando sobre as 

comidas típicas da sua cidade. Ele faz muitas perguntas sobre os pratos típicos e os 

restaurantes mais famosos.  

Responda o e-mail contando ao seu amigo sobre suas experiências com a comida 

típica da sua cidade. Qual seu prato favorito? Há algum prato de que você não 

gostou? Sugira bons restaurantes ao seu amigo. Quais características fazem dele um 

bom restaurante?  

 

4. Seu amigo escreveu um e-mail para você perguntando sobre os costumes no Brasil 

pois não sabe quase nada sobre a cultura brasileira. Ele ouviu falar várias coisas 

sobre os hábitos dos brasileiros, mas não sabe o que é verdade e o que não é.  

Redija um e-mail respondendo sobre os costumes dos brasileiros a partir de suas 

experiências no país. Suas expectativas em relação à cultura brasileira foram 

confirmadas? Há algo que não corresponde com o que você imaginava sobre o 

Brasil? Existe algo sobre os costumes do Brasil que se assemelha com os costumes 

de seu país de origem? 

 

5. Você recebeu o último e-mail de seu amigo. Nesse e-mail, ele explica que sua 

família o pediu alguns presentes do Brasil. Como seu amigo conhece pouco da 

cultura brasileira, ele faz perguntas a você sobre objetos típicos do Brasil que possa 

presentear seus parentes. Ele se mostra interessado em vestuário, bebidas e 

decorações para a casa.  

Responda seu amigo dando sugestões de souvenires e possíveis locais de compra 

desses objetos. Qual a faixa de preço desses objetos? Para quem eles podem ser 

dados?  
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5.6 Pesquisa piloto 

 

Antes de realizarmos a pesquisa que esta dissertação se propõe, aplicamos um 

teste piloto com alunos do curso de Português para estrangeiros da Universidade Federal do 

Ceará, vinculado ao Departamento de Letras Vernáculas. O curso em questão, chamado de 

Curso de Português para Estrangeiro: Língua e Cultura Brasileira, é oferecido semestralmente 

e está seccionado nos níveis básico, intermediário e avançado. Os alunos do referendado curso 

eram alunos de mobilidade acadêmica, residindo no Brasil com a finalidade de cursar 

programas de graduação e pós-graduação. 

Os alunos/participantes da pesquisa piloto se subdividiram conforme os níveis 

supracitados e foram requisitados a produzirem textos em língua portuguesa, de acordo com 

as propostas apresentadas em 5.5.2. Como havíamos exposto anteriormente, tal proposta é 

composta por cinco subpropostas interrelacionadas. O corpus desta análise da pesquisa piloto 

foi constituído no período que engloba as datas de 31 de agosto até 25 de setembro do ano de 

2015.  

Uma vez que os sujeitos estiveram presentes na mesma instituição de ensino, o 

primeiro contato e as explicações pertinentes ao trabalho foram realizadas pessoalmente. 

Entretanto, as produções textuais de quem se disponibilizou a participar foram entregues via 

e-mail, por questões de praticidade e organização. Ressaltamos que nem todos os alunos 

matriculados aceitaram participar, visto que já possuíam muitas responsabilidades a cumprir 

na época.   

 Chamamos atenção para o fato de o corpus analisado ter sido constituído a 

partir de redações de falantes do Português brasileiro oriundos de nacionalidades distintas. 

Podem-se encontrar, dentro desse escopo, falantes nativos de francês, alemão, espanhol e 

inglês, por exemplo.  

A apreciação dos resultados obtidos com este teste piloto está dividida a partir dos 

três níveis de proficiência: básico, intermediário e avançado. Abaixo, apresentamos uma 

tabela com o quantitativo de produções textuais analisadas e o número de colocações 

encontradas em cada nível.  

 

Tabela 3 – Quantitativo Produções Textuais/Colocações no teste piloto 

Nível Quant. Produções Textuais Quant. Colocações 

Básico 2 16 

Intermediário 4 81 

Avançado 5 101 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Embora a quantidade de redações seja pequena, pudemos observar quais tipos de 

colocações são mais recorrentes nos textos e, além disso, classificar as colocações 

estruturalmente. Após todas as ocorrências terem sido localizadas, elas foram dispostas no 

software IBM SPSS Statistics 22. Tal programa funciona de forma similar ao Excel, mas foi 

especificamente desenvolvido para o tratamento estatístico dos dados. 

Junto ao programa acima referendado, inserimos as ocorrências por nível de 

proficiência e, em seguida, as classificamos quanto ao tipo (adjetival, nominal, verbal, 

adverbial, expressões especificadoras de unidade e coletivos, conforme apresentado em 4.4.2) 

e quanto à estrutura. Listamos abaixo as oito classificações quanto à estrutura de uma 

colocação, quais sejam: 

1. Substantivo + Adjetivo 

2. Verbo + Substantivo  

3. Substantivo + Preposição + Substantivo 

4. Verbo + Preposição + Substantivo 

5. Substantivo + Substantivo 

6. Verbo + Adjetivo 

7. Adjetivo + Substantivo 

8. Advérbio + Adjetivo 

 

5.6.1 Nível básico 

   

O corpus do nível em questão é composto por duas redações, resultando em 16 

colocações identificadas e classificadas. Abaixo, segue a lista de colocações por participante: 

 

Tabela 4 – Quantitativo de colocações nível básico no teste piloto 

Participante Quant. Colocações 

J.V. 0 

A.C.26 16 

Total 16 

Total computado 16 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Vide o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Categorização das colocações nível básico no teste piloto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em consonância com o gráfico 1, podemos afirmar que, dentre todos os tipos de 

colocações por nós adotados, a maior incidência se dá na categoria das Colocações Nominais, 

seguidas pelas Colocações Verbais e, por fim, Expressões Especificadoras de Unidade. Vale a 

pena ressaltar que os demais tipos de colocações, como adverbiais e adjetivais, não foram 

utilizadas no nível básico. 

Podemos também inferir que, respaldados pelos resultados apresentados, parece-

nos que o conhecimento lexical dos alunos do nível em questão é limitado. 

Entretanto, interessa-nos conhecer também a complexidade das colocações 

produzidas pelos participantes de nível básico. Observem a tabela 5: 

 
Tabela 5 – Porcentagem das estruturas colocacionais nível básico no teste piloto 

 
Frequência Porcentual 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Subs + Adj 5 31,3 31,3 31,3 

Verb + Subs 3 18,8 18,8 50,0 

Subs + Prep + Subs 6 37,5 37,5 87,5 

Verb + Prep + Subs 1 6,3 6,3 93,8 

Subs + Subs 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A tabela acima nos mostra que há maior tendência para o uso de colocações 

nominais simples, totalizando 37,6% das ocorrências, resultado da soma das colocações cujas 

estruturas são descritas por Subs + Adj, (31,3%) e Subs + Subs (6,3%). Por outro lado, 

colocações nominais de estrutura mais complexa, compostas de três elementos, englobam 

37,5% das ocorrências. 

No que tange a produção de colocações verbais, o resultado da complexidade das 

colocações trilhou o mesmo caminho. Colocações cujas estruturas são mais simples, Verb + 

Subs, totalizam 18,8% das ocorrências, enquanto Verb + Prep + Subs somam 6,3% dos casos. 

Conforme os dados acima elencados, não há muita discrepância no uso de 

colocações nominais simples e complexas. Ou seja, em estágios básicos de proficiência, o 

indivíduo consegue fazer uso de tais unidades fraseológicas de igual maneira. Por outro lado, 

ao observarmos as colocações verbais, podemos aferir que estruturas mais complexas ainda 

não estão consolidadas no repertório lexical dos participantes. 

 

5.6.2 Nível intermediário 

 

O corpus coletado para o nível intermediário engloba quatro produções de texto, 

culminando com um total de 81 colocações identificadas e classificadas. Entretanto, para fins 

de análise, não levaremos em conta colocações repetidas. Assim, no geral, inserimos no 

software de análise apenas 64 ocorrências.  

 

Tabela 6 – Quantitativo de colocações nível intermediário no teste piloto 

Participante Quant. Colocações 

A.G.31 17 

N.L.23 20 

N.M.20 24 

R.L.21 20 

Total 81 

Total Computado 64 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Observe o gráfico 2 abaixo: 

 

 

Gráfico 2 – Categorização das colocações nível intermediário no teste piloto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao observar o gráfico XX, podemos afirmar que houve maior frequência na 

utilização de colocações do tipo Nominal, seguido por Verbal, Expressões Especificadoras de 

Unidade e Adjetival, respectivamente. Traçando um breve paralelo entre esses resultados e os 

apresentados na seção 5.6.1, referentes ao nível básico, observa-se que há uma maior 

variedade de colocações em uso. Tal fato pode ser reflexo de um maior conhecimento lexical 

devido ao tempo de estudo e exposição à língua portuguesa. 

Analisemos os dados apresentados na tabela 7 que segue: 

 

Tabela 7 – Porcentagem das estruturas colocacionais nível intermediário no teste piloto 

 Frequência Porcentual 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Subs + Adj 21 32,8 32,8 32,8 

Verb + Subs 12 18,8 18,8 51,6 

Subs + Prep + Subs 21 32,8 32,8 84,4 

Verb + Prep + Subs 3 4,7 4,7 89,1 

Subs + Subs 2 3,1 3,1 92,2 

Verb + Adj 2 3,1 3,1 95,3 

Adj + Subs 3 4,7 4,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Das 64 ocorrências que compõem nosso corpus para o nível intermediário, 

podemos afirmar que, como mostrado anteriormente, ele é composto, em sua maioria, por 

colocações nominais. Contudo, ao analisarmos a estrutura de tais unidades fraseológicas, 

pudemos notar que os casos de unidades mais simples superam as ocorrências mais 

complexas. Isto é, colocações de estrutura Subs + Adj e Subs + Subs detém 35,9% ao passo 

que Subs + Prep + Subs possui frequência igual a 32,8%.  

Ao averiguarmos as colocações verbais, observamos que há uma maior frequência 

no uso de colocações de estruturas simples. Ou seja, colocações Verbo + Subs e Verb + Adj 

totalizam 21,9% dos casos, enquanto ocorrências Verb + Prep + Subs, somando 4,7%.  

Com base nos dados apresentados nesta seção, parece-nos que colocações 

nominais simples e complexas fizeram-se presentes em nosso corpus de maneira equiparada. 

Todavia, colocações verbais simples foram majoritariamente mais frequentes do que as 

complexas.    

 

 

5.6.3 Nível avançado  

 

Nosso corpus para o nível de proficiência avançado foi constituído a partir de 

cinco redações, culminando com um total de 101 colocações identificadas e classificadas. 

Lembramos que, embora tenhamos encontrado 101 colocações no total, eliminamos as 

ocorrências repetidas, totalizando o número de 70 casos computados.  

A tabela 8 expõe o quantitativo de participantes versus a quantidade de colocações 

encontradas: 

 

Tabela 8 – Quantitativo de colocações nível avançado no teste piloto. 

Participante Quant. Colocações 

C.H.25 8 

W.S.55 17 

M.R.24 30 

O.M.25 10 

L.E.32 36 

TOTAL 101 

TOTAL COMPUTADO 70 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nosso próximo passo foi identificar o tipo de colocação utilizada com mais 

frequência nos textos desse nível. O resultado pode ser observado no gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Categorização das colocações nível avançado no teste piloto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Não surpreendentemente, as Colocações Nominais ocupam a primeira posição em 

termos de frequência, seguido pelas Colocações Verbais. Também identificamos Colocações 

Adjetivais, Adverbiais e Expressões Especificadoras de Unidade. Desta forma, ao 

compararmos estes resultados aos níveis básico e intermediário, podemos notar que há uma 

maior variedade nos tipos de unidades fraseológicas analisadas. Cremos que, pelo fato de o 

nível dos alunos ser maior, em decorrência de uma maior exposição à língua portuguesa, há 

uma maior riqueza lexical incorporada ao repertório linguístico desse grupo de participantes. 

Entretanto, embora haja uma maior variedade de colocações, os fraseologismos do 

tipo Adjetival e Adverbial ainda são utilizados em pouca escala.  

Passando para a análise estrutural das unidades fraseológicas em questão, somos 

capazes de tirar as seguintes conclusões com base na tabela que segue: 

 

Tabela 9 – Porcentagem das estruturas colocacionais nível avançado no teste piloto 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Subs + Adj 22 31,4 31,4 31,4 

Verb + Subs 15 21,4 21,4 52,9 

Subs + Prep + Subs 20 28,6 28,6 81,4 

Verb + Prep + Subs 4 5,7 5,7 87,1 

Subs + Subs 2 2,9 2,9 90,0 

Verb + Adj 5 7,1 7,1 97,1 

Adj + Subs 1 1,4 1,4 98,6 

Adv + Adj 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Primeiramente, sobre as estruturas nominais, observamos que há uma maior 

frequência de colocações cuja estrutura é descrita por Subs + Adj (31,4%), seguida de Subs + 

Prep + Subs (28,6%) e Subs + Subs (2,9%). Analisando esses números a partir do grau de 

complexidade, podemos dizer que, assim como nos níveis anteriores, estruturas mais simples 

foram mais frequentes. Em outras palavras, Subs + Adj e Subs + Subs englobam 34,3% das 

ocorrências, ao passo que Subs + Prep + Subs totaliza 28,6%. 

No concernente às colocações verbais, notamos que os participantes tendem a 

utilizar estruturas menos complexas. A somatória da porcentagem das estruturas simples é 

igual a 28,5%  enquanto o total das estruturas complexas é equivalente a 5,7%. 

 

5.6.4 Análise do teste piloto 

 

A partir da análise dos dados acima, percebemos que a variedade no uso de 

colocações aumenta à medida que o nível de proficiência se torna mais complexo. O nível 

básico apresentou unicamente três tipos de colocações, ao passo que o intermediário e o 

avançado trouxeram quatro e cinco tipos, respectivamente. 

No tocante à estrutura dos constituintes das colocações, notamos que não houve 

mudança no padrão entre os níveis, isto é, todos os níveis de proficiência apresentaram uma 

maior tendência ao uso de colocações mais simples, compostas por dois elementos. 

Entretanto, isso não significa dizer que estruturas mais complexas não foram utilizadas. 

Os resultados aqui apresentados são oriundos de um corpus constituído a partir de 

textos escritos por falantes de línguas maternas diversas, como francês, espanhol, alemão e 

inglês. Assim, consideramos válido investigar se o mesmo fenômeno fraseológico em 

questão, a competência colocacional, apresentaria resultados diferentes quando analisado a 

partir de produções textuais escritas por falantes de uma língua materna comum. 

Por tanto, nossa escolha em investir em outro grupo de sujeitos que, nessa 

dissertação de mestrado, são os ETAs se justifica, pois (i) são todos provenientes dos Estados 

Unidos da América; (ii) são falantes nativos de uma língua em comum, o inglês americano; 

(iii) terem realizado as mesmas atividades de trabalho no Brasil como professores assistentes 

de língua inglesa; e (iv) terem passado o mesmo período de tempo em território brasileiro, 

equivalente à duração da bolsa de nove meses. Em outras palavras, o estudo que ora 

propomos se faz mais relevante por buscar conhecer a competência colocacional de um grupo 

homogêneo de falantes do Português brasileiro que possui vários laços em comum. 
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O próximo capítulo versará sobre a análise dos dados obtidos a partir das 

produções textuais dos ETAs, estando seccionada conforme os níveis de proficiência B1/B2 e 

C1/C2. 
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6 RESULTADO DA ANÁLISE DOS DADOS 

 

O presente capítulo desta dissertação de mestrado trará uma apreciação qualitativa 

e quantitativa dos resultados obtidos a partir da análise das produções textuais dos ETAs. 

Como fora mencionado na metodologia deste trabalho, os participantes foram agrupados em 

dois grupos distintos, conforme nível de proficiência em língua portuguesa, nomeadamente 

B1/B2 e C1/C2, seguindo o Quadro Comum Europeu. Para cada grupo, podem-se encontrar 

quatro sujeitos. 

Realizaremos a descrição dos resultados obtidos em etapas. Primeiramente, 

traremos um arrazoado sobre como o processo de aprendizagem das colocações se dá nos dois 

grupos acima listados. Para tal, nos utilizamos de critérios de análise que levam em 

consideração a equivalência entre as línguas Portuguesa e Inglesa a fim de verificar se existe 

relação entre a quantidade de colocações produzidas em português com base em colocações 

existentes em inglês. Além disso, nos debruçaremos em uma análise sobre a estrutura 

morfossintática das colocações encontradas nas produções de texto, com a finalidade de 

observar a relação entre a complexidade das estruturas e o aprendizado desse tipo de unidade 

fraseológica. 

Ao final da análise, cruzaremos os dados e exporemos nossas conclusões acerca 

do fenômeno, estabelecendo uma ponte entre o que entendemos por Interlíngua e 

Competência Colocacional. Além disso, haverá uma parte exclusiva para os erros 

colocacionais, provenientes tanto de interferências da língua materna como também de fatores 

exclusivos do processo de aprendizagem de colocações. 

É possível encontrar as produções textuais que serviram de corpus para esta 

dissertação de mestrado nos anexos, separadas por nível de proficiência. 

 

6.1 Equivalência entre L1 e Língua Alvo 

 

Realizaremos a análise dos dados conforme a equivalência entre a língua materna 

dos participantes (no caso, a língua inglesa) e a língua alvo (o português brasileiro). 

Decidimos construir nossa apreciação com base em uma análise pautada nos critérios abaixo 

elencados:  

a) Equivalência total – a qual há uma correspondência direta de todos os 

elementos colocacionais em ambas as línguas. Como observaremos mais 

adiante, uma colocação em português pode ter mais de um correspondente em 
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inglês. Entretanto, a classificaremos como “Equivalência Total” caso haja, em 

pelo menos uma das correspondências, uma relação total entre os termos. 

Tomemos como exemplo “comidas regionais” que, em inglês, pudemos 

encontrar typical foods e regional foods. Assim, como houve uma correlação 

entre “comidas regionais” e, pelo menos uma das traduções, regional foods, a 

pusemos abaixo desta classificação.  

b) Equivalência parcial – a qual há uma correspondência de pelo menos um 

termo entre os elementos colocacionais em ambas as línguas. Observemos 

“frutos do mar”, cujo correlato em inglês é seafood. Assim, o único elemento 

colocacional que apresenta um correspondente é “mar”.  

c) Equivalência nula – a qual não há, em nenhuma das traduções, 

correspondência entre termos de qualquer natureza entre as línguas. 

Ilustremos com “café da manha”, cuja equivalência em língua inglesa é 

breakfast.  

d) Sem tradução – colocações utilizadas em português que não apresentam 

correspondentes em inglês.  

e) Estrangeirismo – colocações utilizadas em português que foram adotadas de 

outras línguas.  

Ao final de cada seção sobre equivalência, exporemos as colocações em quadros, 

conforme critérios de equivalência acima apresentados.   

 

6.1.1 Equivalência no grupo B1/B2 

 

Iniciaremos a discussão acerca das equivalências entre língua materna e língua 

alvo no nível B1/B2. Para constituirmos esta análise, nos utilizamos de um corpus constituído 

de oitenta e sete colocações provenientes das produções textuais, as quais foram classificadas 

de acordo com os critérios de equivalência apontados em 4.1. 

Observemos o gráfico 4: 
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Gráfico 4 – Análise da equivalência das colocações no nível B1/B2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir da análise do gráfico 4, podemos afirmar que, majoritariamente, os 

indivíduos que participaram da pesquisa fizeram uso de colocações de classificação 

“Equivalência Total”, observáveis de cor azul, totalizando 72,4% do total das ocorrências. 

Isto é, mais da metade de todo dado analisado no nível em questão possui relações estreitas 

com a língua materna dos participantes. Em seguida, exposto na cor verde, temos os casos de 

“Equivalência Parcial”, que se constitui com 17,2% das ocorrências. Por fim, em quantidades 

menores, os casos de “Equivalência Nula” e “Estrangeirismos” somaram, respectivamente, 

9,2% e 1,1% do total de colocações analisadas. Notem que não foram encontrados casos de 

“Sem Tradução”. Os dados apresentados acima podem ser interpretados conforme tabela 

abaixo: 

 

Tabela 10 – Porcentagem da equivalência das colocações no nível B1/B2 

 Frequência Porcentagem válida 

Válido 

Equivalência Total 63 72,4 

Equivalência Parcial 15 17,2 

Equivalência Nula 8 9,2 

Estrangeirismo 1 1,1 

Total 87 100,0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O fenômeno que podemos observar ao analisar os dados elencados no gráfico e 

tabela acima é bastante claro. O que ocorreu pode ser explicado à luz dos estudos em 

interlíngua os quais ressaltam a dependência da língua materna no aprendizado de uma língua 

alvo. Se prestarmos atenção nas porcentagens apresentadas, veremos que há, de fato, uma 

escala que perpassa os critérios de equivalência e denota a forma que as colocações são 

aprendidas em contexto de língua não materna. Há maior incidência de casos onde as 

colocações em português podem ser simples traduções provenientes do inglês pois estas são 

mais fáceis de memorizar, devido à sua total correspondência com a língua materna. Isto é, os 

participantes se apoiaram altamente na língua materna para se comunicar na língua alvo, 

mesmo que sendo através de correspondências diretas com sua língua nativa. 

Essas ocorrências classificadas como “Equivalência Total” estão no extremo de um 

continuum, ao passo que “Equivalência Nula” está no outro extremo. Entendemos que a 

classificação “Estrangeirismo” se encontra no meio desta escala, uma vez que, embora 

oriunda da língua materna dos participantes, é reconhecida e utilizada como elemento lexical 

da língua portuguesa. Dentro desta escala, ainda encontramos as demais classificações que, da 

mesma forma, acusam o fato de que colocações que possuem pouca ou nenhuma relação com 

a língua materna do participante são menos usadas. 

No tocante aos estrangeirismos, cuja ocorrência se deu em 1,1%, ou apenas uma 

ocorrência entre as oitenta e sete, nós entendemos que (i) são colocações já conhecidas pelos 

participantes, por pertencer ao léxico da sua língua nativa e (ii) os participantes já ouviram ou 

leram tal colocação em algum contexto de comunicação e perceberam que, em português, ela 

se constitui como elemento utilizado em situações enunciativas que são as mesmas em língua 

inglesa. 

Levando o exposto até então em consideração, os dados nos apontam que, enquanto 

maior a correspondência entre os elementos das colocações em língua portuguesa e inglesa, 

maior será a tendência dos aprendizes a não produzirem estruturas que não apresentam 

relação direta entre ambas as línguas. 

Vale a pena ressaltar que, como veremos mais adiante, há uma chance razoável de 

erro por conta dessa dependência da L1. Ou seja, muitos erros colocacionais ocorrem devido a 

interferências da língua materna. 

A seguir, podemos observar os oitenta e sete casos de colocações encontrados no 

nível B1/B2, seccionados conforme os critérios de equivalência: 
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Quadro 2 – Ocorrências de Equivalência Total em B1/B2 

TEM A OPÇÃO There’s the option; there’s 

the choice; (you) have the 

option / choice 

 TEM A 

OPORTUNIDADE  

 

There’s the opportunity; 

there’s the chance; (you) 

have the opportunity / 

chance 

EXPERIENCIA 

CULTURAL 

Cultural experience   OPÇÕES LIMITADAS 

 

Limited options / choices  

PASSAR 

INFORMAÇÕES  
Pass on information; give 

information 

 BEBIDAS TÍPICAS 

 

Typical drinks 

VIDA CORRIDA  Busy life; hectic life  UM FAVOR pequeno que 

vou PEDIR de você. 
I’ll ask you for a small 

favor 

MEIA HORA  

 

Half an hour  COMIDAS REGIONAIS Regional food; typical food 

PISCINAS NATURAIS  

 

Natural (swimming) pools   UMA JARRA DE 

CREMA  
A jar of cream; a bottle of 

cream  

PASSAR A TARDE  

 

Spend the afternoon  TIVER PERGUNTAS 

 
(If you) had questions; (If) 

there were questions 

PRAIAS DESERTAS 

 

Deserted beaches; stranded 

beaches  

 PÃO DE QUEIJO 

 
Cheese bread 

MANTEIGA DE 

AMENDOIM 
Peanut butter  SÍTIOS HISTÓRICOS  

 
Historical sites  

PEGUE UM TAXI  

 

Take / catch / get a taxi; 

Take / catch / get a cab 

 DOU AULA 

 
I teach; I give classes; I 

tutor  

MAIS OU MENOS  

 

So-so; more or less; give or 

take 

 PARA FALAR A 

VERDADE, 
To tell (you) the truth 

PEGAR O ONIBUS  

 

Take / catch / get the bus  CIDADE 

MARAVILHOSA  
Wonderful city 

QUALQUER COISA Anything   DUNAS DE ARREIA(sic)  Sand dunes 

UM POTINHO (DE 

MANTEIGA DE 

AMENDOIM)  

A small jar of peanut butter; 

a small bottle of peanut 

butter 

 VIDA NOTURNA  

 
Nightlife  

CASTANHA DE CAJÚ 

 
Cashew nut  UM TIPO DE CARNE 

 
One type / kind / sort of 

meat 

BOA QUALIDADE 

 
Good quality   PRIMEIRA VEZ 

 
First time 

VARIEDADE DE 

MÚSICA 

 

Several kinds of music; 

music variety  

 SIDO UM PRAZER 

 
I feel fine / great; it’s a 

pleasure for me to  

It’s been a pleasure 

ARROZ E FEIJÃO 

 

Rice and beans  PASSAR A NOITE  

 
Spend the night  

PRATOS TÍPICOS  

 

Typical dishes; regional 

dishes 

 TOMAR BANHO 

 
Take a shower / a bath  

FAMA MUNDIAL  World fame  CHÁ MATE  Mate tea; iced tea 

DAR A 

OPORTUNIDADE   
give the opportunity  FEIRAS ARTESANAIS  Handicraft fairs  

LISTA DE PRESENTES  

 

Gift / present list  PASSEIOS DE BARCO Boat rides  

A MAIORIA DAS 

VEZES  
Most of the times; frequently   TECIDO DE RENDA  

 
Lace fabric 

DAR DIREÇÕES Give directions   SAIR À NOITE  Go out at night 

TIME DE FUTEBOL  

 
Football / soccer team  DIA NACIONAL 

 
National day; national 

holiday; bank holiday  

COMIDA TÍPICA  

 
Typical food; regional food   TEM LIMITE 

 
There’s a limit; its limited  

PÔR DO SOL Sunset   PREÇOS BONS  Good prices; bargains 

CENTRO CULTURAL Cultural center   DESENHOS 

ARTÍSTICOS  
Artistic drawings  

TROCAR O DINHEIRO 

 
Exchange money; break 

money 

 PACOTES DE ALGAS 

 
Algae packages  

CASQUINHA DE SIRI  Crab shell   RUA PRINCIPAL Main street; main road 

FICA PERTO  

 
Be / get / stay close; be / stay 

around; be / stay neaby  

 VÁRIAS VEZES 

 
Several times; many times; 

a lot of times; lots of times 

LEITE DE COCO Coconut milk    

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 3 – Ocorrências de Equivalência Parcial em B1/B2 

MÚSICA AO VIVO 

 

Live music  BELAS ARTES 

 
Fine arts  

PONTO DE ONIBUS  

 

Bus stop  UM MONTE DE 

RESTAURANTES  

 

Several restaurants; many 

restaurants; lots of 

restaurants; a lot of 

restaurants 

FRUTAS DO MAR (sic) 

 

Seafood 

 

 DAR UMA OLHADA  

 
Take a look 

MARCA UM 

ENCONTRO   

 

Set up a date; have / make 

an appointment 

 FAZ PARTE  

 
It is part; it takes part 

DEZENAS DE LOJAS  

 

Several stores / shops; 

many stores / shops; a lot 

of stores / shops; lots of 

stores / shops  

 CHOPP DE VINHO Wine draft   

 

ROUPA DE BANHO 

 
Swimsuit   TENHO CERTEZA  

 
I’m sure; I’m certain  

TER (o dinheiro) 

TROCADO 
Have the exact change   FAZ CALOR It’s hot 

CARNE DO SOL 

 
Sun-dried meat; corned 

meat; jerk meat 

   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 4 – Ocorrências de Equivalência Nula em B1/B2 

SINTO FALTA  

 

I miss  SAMBA NO PÉ  

 
A very good samba 

dancer; an excellent 

samba dancer 

FAZER PASSEIOS 

 
Go for a walk; go out for a 

walk, go for a tour; take a 

tour 

 DAQUI A POUCO   in a moment / anytime 

soon / in a jiffy / shortly  

 

TENHO SAUDADES. 

 
I miss  SEM GRAÇA 

 
Not funny; boring; tedious 

CAFÉ DA MANHÃ 

 
Breakfast  FAZER TRILHA 

 
Go hiking; go trekking; 

trek; go for a long walk  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 5 – Ocorrências de Estrangeirismo em B1/B2 

HAPPY HOUR Happy hour 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.1.2 Equivalência no grupo C1/C2 

 

Da mesma forma que precedemos na análise da equivalência no nível B1/B2, 

iremos apresentar a maneira em que o processo de aprendizagem de colocações se dá no nível 

C1/C2 de proficiência. Novamente, chamamos atenção para o fato de nosso corpus, para o 

presente grupo, ser composto por textos produzidos por quatro participantes. Ao total, 

localizamos e classificamos cento e vinte e cinco colocações, dispostas nos critérios de 

equivalência concatenados em 4.1. 
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 Analisemos o gráfico 5 que segue: 

 

Gráfico 5 – Análise da equivalência das colocações no nível C1/C2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em conformidade com o gráfico acima, notamos que há muitos pontos em comum 

entre os dados provenientes do nível B1/B2 e os ora em questão. Primeiramente, podemos 

perceber que a maior incidência de colocações são as classificadas como “Equivalência 

Total”, somando 86 casos equivalentes a 68,8% do total analisado. Em seguida, foram 

encontrados 23 exemplos de “Equivalência Parcial”, totalizando 18,4% das ocorrências, 

finalizando com 11,2% e 1,6% de incidências para os critérios “Equivalência Nula” e “Sem 

Tradução”, respectivamente. Notem que não foram localizados casos compatíveis com o 

critério de “Estrangeirismo”. Vide a tabela abaixo: 

 
Tabela 11 – Porcentagem da equivalência das colocações no nível C1/C2 

 Frequência Porcentagem válida 

Válido 

Equivalência Total 86 68,8 

Equivalência Parcial 23 18,4 

Equivalência Nula 14 11,2 

Sem Tradução 2 1,6 

Total 125 100,0 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Novamente, podemos ver que há um continuum no que diz respeito aos tipos de 

colocações produzidas por participantes de nível C1/C2, estando em um dos extremos o 

critério de “Equivalência Total” e, no outro extremo, o “Sem Tradução”.  

Os dados acima sugerem que, ainda nos níveis mais avançados de proficiência, os 

aprendizes de língua não materna ainda demonstram certa dependência da sua língua nativa 

ao produzir enunciados em língua estrangeira.  

Certamente esperávamos encontrar uma quantidade razoável de casos 

classificados como “Equivalência Total” mas, em contrapartida, imaginávamos que haveria 

um maior número de incidência dos demais critérios listados em 4.1, por entendermos que o 

léxico desse grupo em particular é maior do que os demais.  

Abaixo, listamos todos os cento e vinte e cinco casos de colocações, seccionadas 

conforme critérios de equivalência apresentados no início da seção.  

 

Quadro 6 – Ocorrências de Equivalência Total em C1/C2 

VIDA NOTURNA  

 

Nightlife   SEMANA QUE VEM 

 

Next week; the coming 

week 

PEGAR TAXI 

 

Take / catch / get a taxi; take / 

get / catch a cab 
 CIDADE PEQUENA 

 

Small town / city 

PEGAR ONIBUS  

 

Take / catch / get the bus  TEM muito PARA 

FAZER 

 

(I) have a lot to do / many 

things to do / a lot of things 

to do / lots to do 

ARROZ COM FEIJÃO 

 

Rice with beans  PISTA DE 

ATLETISMO  

Athletic track; track  

FICO 

DECEPCIONADO 

I am / get / become 

disappointed  
 COMIDAS TÍPICAS  

 

Typical food; regional food 

NORTE-

AMERICANOS 

North Americans   FESTAS JUNINAS 

 

June festivals  

CASTANHA DE CAJÚ 

 

Cashew nut  PÃO DE QUEIJO 

 

Cheese bread 

CENTRO DA CIDADE 

 

Downtown; city center; center 

of the city 
 DOCE DE LEITE 

 

Milk sweet; milk candy 

PASSAR O RESTO DA 

NOITE 

Spend the rest of the night  UM TIPO DE 

SEMENTE  

A type / kind / sort of seed 

PEDIR UM FAVOR 

 

Ask (for) a favor   TINHA NOÇÃO  

 

Have a notion; have an idea; 

there was a notion; there was 

an idea 

UM POTE DE XAROPE 

DE BORDO 

 

A jar / bottle of boldo syrup  VIRA À ESQUERDA 

 

Turn left; make a left 

UM POUQUINHO (DE 

XAROPE) 

A little bit of syrup; little syrup   BEBIDA ALCOOLICA  

 

Alcoholic drink; drink 

PASSARMOS TEMPO 

 

For us to spend (the) time  CIDADE GRANDE Big / large city 

TER NECESSIDADE 

 

There is the necessity / the 

need; have the necessity / need 
 UMA MISTURA DE 

arroz com feijão 

A mixture of rice and beans 

PRIMEIRA 

IMPRESSÃO  

First impression   COMUNIDADE GAY  

 

Gay community  

TEM OPÇÕES 

 

There are options / choices; 

have choices / options  
 FIM DE SEMANA  

 

Weekend  

CASCA DE COCO  

 

Coconut husk   PÔR-DO-SOL  

 

Sunset  

FINAL DE SEMANA  Weekend   FAZER UM FAVOR  Do a favor  
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ESPERAR O ÔNIBUS  

 

Wait for the bus   UMA JARRA (DE 

PEANUT BUTTER)  

A jar / a bottle of peanut 

butter 

SUBIR NO ÔNIBUS 

 

Get on the bus  DAR ENDEREÇO 

 

Give the address 

MAIS OU MENOS 

 

So-so; more or less; give or 

take 
 PEGA A primeira 

ISQUERDA 

Turn left here; make a left 

here 

DESCE NA PRÓXIMA 

 

Get off at the next stop   APARÊNCIA FÍSICA 

 

Physical looks / appearance; 

looks  

PRATOS TÍPICOS  

 

Typical dishes   SAEM DE CASA  

 

Leave home; go out 

PASSAR UM DIA  

 

Spend the day  PINTAR AS UNHAS 

 

Paint the nails; polish the 

nails  

PEIXE FRITO  

 

Fried fish  LAÇOS FAMILIARES 

 

Family ties  

TOMAR O SORVETE  

 

Have (some) ice cream  MANTÊM UMA 

RELAÇÃO  

Keep a relationship; keep a 

relation  

GRANDE DIFERENÇA 

 

Big / large difference   TOMAR BANHO  

 

Take a shower / bath 

PRIMEIRA VEZ 

 

First time   SENTIR O CALOR  

 

Feel hot; be hot 

É PERFEITAMENTE 

NORMAL 

It’s perfectly normal; it’s very 

normal  
 IR À PÉ 

 

Walk; go on foot 

CLUBE GAY  

 

Gay (night) club  ÁGUA DE COCO  

 

Coconut water  

DAR AULA 

 

Teach a class; give a class; 

tutor a class 
 PEGAR O BONDE 

elétrico  

Take / catch / get the tram 

VARIAÇÃO 

FONÉTICA  

Phonetics variation; phonetics 

differences  
 VISTA 

PANORÂMICA  

Panoramic view  

TROCAR DINHEIRO  

 

Exchange money; break 

(money) 
 ACONTECE COMO 

PLANEJADO 

It happens as planned / as 

expected  

PEGAR O METRÔ  

 

Take / catch / get the subway / 

metro 
 DANÇA TÍPICA  

 

Typical dance 

FICAR MEIO 

FRUSTRADO  

 

Be / get / become somewhat 

frustrated; Be / get / become 

sort of frustrated; Be / get / 

become kind of frustrated  

 GANHAR UM 

DESCONTO 

Have / get a discount; have / 

get a bargain  

SUCOS NATURAIS 

 

Natural juices   RESIDENTE LEGAL  

 

Legal resident 

FAZER ATIVIDADES 

 

Do activities; do things   TIVER TEMPO 

 

Have time  

ESTOU CONVENCIDO  

 

I’m convinced   BARRACAS DE 

PRAIA 

Beach huts  

SAÍDAS DIÁRIAS  

 

Daily departures   CELEBRAÇÕES DE 

NATAL  

Christmas celebrations  

RESPONDER ÀS 

PERGUNTAS  

 

Answer the questions; reply to 

the questions; respond to the 

questions  

 CIDADE TURÍSTICA 

 

Touristic city / town  

CIDADES PRÓXIMAS. 

 

Nearby / close cities; nearby / 

close towns  
 CIDADES MAIORES  

 

Larger / bigger cities  

GASTAM DINHEIRO  

 

Spend money   HORÁRIO DO DIA 

 

Time of the day  

PAGAR COM 

DINHEIRO 

Pay in cash    

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 7 – Ocorrências de Equivalência Parcial em C1/C2 

FRUTOS DO MAR  

 

Seafood   MÚSICA AO VIVO 

 

Live music  

TENHO CERTEZA 

 

I’m sure; I’m certain   GARRAFAS DA 

BEBIDA  

 

Bottles  

PASSAR BEM 

 

Feel fine / good / be well-

treated  
 FAZIA CALOR 

 

It was hot 

ESTÁ ACABADA = 

muito cansada 

 

It’s over; (he or she) is very 

old 

To be tired/exhausted 

 AR LIVRE 

 

Open air; outdoors  

ACABOU SENDO 

verdade 

 

It turned out to be true  A MAIOR 

QUANTIDADE desse 

xarope 

Most of this syrup; the 

largest / biggest amount of 

this syrup 

RELAÇÃO ÍNTIMA 

 

Close relationship   ENTRAR EM 

CONTATO  

Be / get in touch; contact 

UM PAR DE 

HAVAIANAS 

A pair of flip flops   UM MONTE DE 

ônibus. 

Lots of buses; a lot of 

buses; many buses  

BATATAS FRITAS  

 

(French) fries  NASCER DO SOL 

 

Sunrise  

DAR BEIJOS 

 

To kiss  FAZ FRIO  

 

It’s cold  

DAR ABRAÇO 

 

To hug  OBRAS DE ARTE 

 

Fine art 

FICAM PERTO  

 

Are close; are near  SAI BARATO 

 

It’s cheap 

SAI CARO 

 

It’s expensive / pricey     

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Quadro 8 – Ocorrências de Equivalência Nula em C1/C2 

SINTO FALTA 

 

I miss  DÊ CERTO 

 

Goes well, works out fine 

FAZER CAMINHADAS  

 

Go for a walk; walk  FAZER A TRILHA  

 

Go hiking; hike; go 

trekking; trek 

PESSOAS DE FORA 

 

Strangers; foreign people  FAZER UM PASSEIO  

 

Take / have a tour 

NÃO DEVEM PASSAR 

dos R$100 

 

They can’t be more than 

R$100 
 FICA EM FRENTE  

 

It’s across from; it’s 

opposite  

VALE A PENA  

 

It’s worth it  OUVI FALAR  

 

I’ve heard; someone told 

me / said; I was told / said  

Get to know, learn 

FAZER COMPRAS 

 

Go shopping; shop  TODO MUNDO 

 

Everybody / everyone  

TO COM SAUDADES  

 

I miss  SINTO SAUDADES. 

 

I miss 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 9 – Ocorrências Sem Tradução em C1/C2 

PÉ DE MOLEQUE  No translation  

BAIÃO DE DOIS  No translation  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 



 
90 

 

6.1.3 Continuum de equivalência  

 

Após termos discutido sobre a atual conjuntura das colocações produzidas pelos 

participantes desta pesquisa de mestrado, chegamos a algumas conclusões, tomando por base 

os preceitos da interlíngua e competência colocacional. Abaixo, elencamos o continuum que 

comensura o nível de dependência da língua materna apresentada a partir de nossa análise. 

Ressaltamos que 100% significa “totalmente dependente da L1” e 0% indica “totalmente 

independente da L1”. Lembramos que os indivíduos que se localizarem próximo ao 

“totalmente independente da L1” estão inseridos no grupo que Selinker (1974) classifica 

como minoria dentro do contexto de aprendizado de língua não materna, somando 5% do total 

de pessoas que estão em processo de aprendizagem. 

 

Figura 5 – Continuum de equivalência  

  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao revisitarmos os resultados obtidos para os grupos em análise, podemos aferir 

que: 

a) A análise das colocações produzidas pelo grupo B1/B2 nos revela que, dentro 

da escala acima referendada, 72,4% de todos os casos são ocorrências que 

possuem correspondência direta dos elementos colocacionais em língua 

inglesa. Isso quer dizer que, em termos de interlíngua, esse sistema 

apresentado pelo grupo em questão ainda se encontra em estágios iniciais de 

aprendizagem, tendo em vista a porcentagem obtida. Contudo, embora a 

maioria das colocações tenha sido classificada como “Equivalência Total”, 

nós entendemos que os objetivos comunicativos foram atendidos, 

comprovando assim que os participantes oriundos deste grupo conhecem e 

sabem utilizar as colocações produzidas. Porém, deixamos a ressalva de que, 

como houve maior utilização de colocações com correlato direto em inglês, 
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tais participantes podem ter dificuldade de processar e fazer uso de 

colocações de outras naturezas, como as de “Equivalência Parcial” e 

“Equivalência Nula”.  

b) No que compete o grupo C1/C2, nós pudemos observar um pequeno avanço 

em direção à independência da língua materna. Contabilizamos 68,8% das 

ocorrências que possuem correlatos em inglês, assim evidenciando que este 

grupo está à frente no processo de aprendizagem de colocações, quando 

comparado ao grupo B1/B2. Chamemos atenção também para o fato de 

termos encontrado colocações que não apresentam tradução em língua 

inglesa, contribuindo para afirmarmos que este grupo acusa maior 

competência colocacional, no sentido de que faz uso de colocações únicas do 

português brasileiro e lança mão de maior quantidade de casos de 

“Equivalência Parcial” e “Equivalência Nula”, utilizadas corretamente em 

contexto enunciativo.  

A seção que segue se debruçará sobre uma análise estrutural das colocações 

utilizadas no corpus desta dissertação de mestrado. Asseveramos que tal apreciação nos dará 

indícios sobre como a complexidade das unidades fraseológicas em estudo influi no processo 

de aprendizagem do Português como LE e suas implicações na área de competência 

comunicativa, com ênfase na colocacional.  

 

6.2 Estrutura morfossintática das colocações  

 

A presente seção que se inicia tem por finalidade refletir sobre a aprendizagem de 

colocações à luz da análise das estruturas morfossintáticas deste tipo de unidade fraseológica. 

Primeiramente, realizaremos uma apreciação dos resultados obtidos a partir dos dados do 

grupo B1/B2. Em seguida, prosseguiremos para o outro grupo, C1/C2.  

Entretanto, antes de proceder com a análise, listamos abaixo os critérios aplicados 

à classificação dos dados, quais sejam: 

a) Substantivo + Adjetivo 

b) Verbo + Substantivo 

c) Substantivo + Preposição + Substantivo 

d) Verbo + Preposição + Substantivo 

e) Substantivo + Substantivo 

f) Verbo + Adjetivo 

g) Adjetivo + Substantivo 
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h) Adverbio + Adjetivo 

i) Outros 

 

Os critérios que ora apresentamos emergiram da análise dos dados e, a partir 

deles, certos padrões foram observados, nos possibilitando ter um panorama das estruturas 

mais e menos incidentes. Notem que há a categoria “outros” a qual designamos os casos não 

recorrentes de estruturas das colocações.  

Lembremos o que Tagnin (2005) diz sobre a comparação entre as colocações de 

língua inglesa e portuguesa. Algumas estruturas em inglês, como as de natureza Subs + Subs, 

assumem caráter de Subs + Prep + Subs em português. Igualmente, estruturas como Subs 

+Prep + Subs em inglês tendem a corresponder a formações como Subs + Prep + (Art) Subs, 

Com isso, queremos reafirmar que, até no tocante à estrutura, os aprendizes de Português 

como língua alvo podem depender de sua língua materna, uma vez que reconhecem certos 

padrões de formação das colocações.  

 

6.2.1 Estrutura das colocações em B1/B2 

 

Nesta seção, nos reportaremos à análise das estruturas das colocações encontradas 

no corpus do nível de proficiência B1/B2 a qual atende aos critérios de classificação 

elencados em 4.2. Vide o gráfico 6 abaixo: 

 

Gráfico 6 – Análise da estrutura morfossintática das colocações em B1/B2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Conforme a figura acima nos mostra, há três tipos de estruturas que ocorreram 

com maior frequência, sendo elas as de natureza “Substantivo + Preposição + Substantivo”, 

“Verbo + Substantivo” e “Substantivo + Adjetivo” em ordem de prominência. De antemão, 

podemos afirmar que há maior uso de estruturas nominais. 

Analisando a tabela abaixo, que apresenta a frequência de ocorrência e a 

porcentagem de cada estrutura colocacional, nos é licito afirmar que: 

 

Tabela 12 – Porcentagem das estruturas morfossintáticas das colocações no nível B1/B2 

 Frequência Porcentagem válida 

Válido 

Subs + Adj 19 21,8 

Verb + Subs 26 29,9 

Subs + Prep + Subs 27 31,0 

Verb + Prep + Subs 1 1,1 

Subs + Subs 2 2,3 

Verb + Adj 2 2,3 

Adj + Subs 5 5,7 

Outros 5 5,7 

Total 87 100,0 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

   

Estruturas nominais simples, ou seja, as de natureza Subs + Adj e Subs + Subs 

somam 21,8% e 2,3% respectivamente, representando 24,1% do total das ocorrências. Ao 

mesmo passo, as colocações nominais complexas, referentes à estrutura Subs + Prep + Subs 

obtiveram valores correspondentes à 31,0%. Isto é, os casos de colocações nominais 

complexas superam as simples. Com isso, podemos aferir que, corroborando Tagnin (2005), 

estruturas nominais em inglês tendem a assumir a natureza Subs + Prep + Subs em língua 

portuguesa, justificando o alto número de ocorrências para essa estrutura complexa em 

especifico. 

As estruturas verbais simples, ou seja, as de natureza Verb + Subs e Verb + Adj, 

somam 29,9% e 2,3% respectivamente, totalizando 32,2% das ocorrências. Entretanto, ao 

analisarmos as estruturas verbais complexas, aquelas cuja estrutura é dada por Verb + Prep + 

Subs, notamos que apenas 1,1% dos casos se aplicam a dada categoria. Estabelecendo um 

paralelo entre os dois tipos de estruturas verbais, descobrimos que a frequência das simples 

ultrapassa as complexas. 

Vale a pena salientar que foram localizadas poucas ocorrências de estruturas do 

tipo Adj + Subs e nenhum caso de Adv + Adj. Acreditamos que o baixo percentual de casos 

do Adj + Subs pode ter sido resultado da instrução recebida pelos participantes. De praxe, ao 
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compararmos as línguas inglesa e portuguesa no que tange a ordem dos elementos dentro de 

um sintagma nominal, temos que, na primeira, a ordem convencionada se constitui como 

estruturas Adj + Subs (como em beautiful house). Entretanto, em português, há tanto 

estruturas do tipo Subs + Adj, como também Adj + Subs. O que queremos chamar atenção é 

para o fato de, no exemplo de beautiful house, seria mais frequente ouvirmos “casa bonita” do 

que “bonita casa”. Lembrando que, em muitos casos, a inversão dos elementos dentro de um 

sintagma nominal pode gerar significações distintas, como na diferença entre menino pobre e 

pobre menino, onde o primeiro denota a situação financeira, ao passo que o segundo assevera 

a condição de espírito, normalmente utilizada quando atribuímos ao sujeito uma carga de pena 

ou auto piedade. Desta forma, por estruturas do tipo Subs + Adj serem mais frequentes, 

somado ao fato de que formações Adj + Subs possam apresentar outro sentido, parece-nos 

razoável termos encontrado poucas ocorrências desta última classificação. 

Abaixo, apresentamos quadros que ilustram as estruturas morfossintáticas 

encontradas no corpus desta pesquisa para o grupo B1/B2. 

 

Quadro 10 – Ocorrências de estrutura Substantivo + Adjetivo em B1/B2 
EXPERIENCIA 

CULTURAL 

VIDA CORRIDA  CENTRO CULTURAL CIDADE 

MARAVILHOSA 

PISCINAS NATURAIS COMIDAS REGIONAIS  VIDA NOTURNA 

 

SITIOS HISTORICOS  

PRAIAS DESERTAS OPÇÕES LIMITADAS  RUA PRINCIPAL  

 

FEIRAS ARTESANAIS 

BEBIDAS TIPICAS PRATOS TIPICOS  DIA NACIONAL 

 

DESENHOS ARTISTICOS 

FAMA MUNDIAL COMIDA TIPICA  PREÇOS BONS 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 11 – Ocorrências de estrutura Verbo + Substantivo em B1/B2 
TEM A OPÇÃO PASSAR INFORMAÇÕES  PEGUE UM TAXI 

 

PEGAR O ONIBUS 

TEM A 

OPORTUNIDADE 

PASSAR A TARDE  DAR A 

OPORTUNIDADE 

MARCAR UM 

ENCONTRO 

UM FAVOR pequeno 

que vou PEDIR 

SINTO FALTA  DAR DIREÇÕES TROCAR O DINHEIRO 

FAZ PARTE FAZER PASSEIOS  TIVER PERGUNTAS 

 

TENHO SAUDADES 

FAZER TRILHA FAZ CALOR  TENHO CERTEZA 

 

DOU AULA 

FALAR A VERDADE 

 

SIDO UM PRAZER  PASSAR A NOITE TOMAR BANHO 

DAR UMA OLHADA 

 

TEM LIMITE    

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 12 – Ocorrências de estrutura Substantivo + Preposição + Substantivo em B1/B2 
MUSICA AO VIVO MANTEIGA DE 

AMENDOIM 
 FRUTAS DO MAR 

(sic) 

LISTA DE PRESENTES 

PONTO DE ONIBUS CHOPP DE VINHO  MAIORIA DAS 

VEZES 

TIME DE FUTEBOL 

PÔR DO SOL LEITE DE COCO  DEZENAS DE LOJAS ROUPA DE BANHO 

CASTANHA DE CAJU UM POTINHO DE 

manteiga de amendoim 
 VARIEDADE DE 

MUSICA 

DUNAS DE ARREIA 

(sic) 

UMA JARRA DE 

CREMA (sic) 

CAFÉ DA MANHA  CARNE DO SOL PÃO DE QUEIJO 

TECIDO DE RENDA 

 

UM TIPO DE CARNE  UM MONTE DE 

RESTAURANTES 

PACOTE DE ALGAS 

PASSEIOS DE BARCO 

 

SAMBA NO PÉ  CASQUINHA DE SIRI  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 13 – Ocorrências de estrutura Verbo + Preposição + Substantivo em B1/B2 

SAIR À NOITE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 14 – Ocorrências de estrutura Substantivo + Substantivo em B1/B2 
ARROZ E FEIJÃO CHÁ MATE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 15 – Ocorrências de estrutura Verbo + Adjetivo em B1/B2 
TER o dinheiro TROCADO FICA PERTO 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 16 – Ocorrências de estrutura Adjetivo + Substantivo em B1/B2 
HAPPY HOUR 

 

 MEIA HORA  BOA QUALIDADE BELAS ARTES 

PRIMEIRA VEZ 

 

     

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.2.2 Estrutura das colocações em C1/C2 

 

Passemos agora para a análise das colocações localizadas dentro do corpus 

referente ao nível de proficiência C1/C2, realizada a partir dos critérios de classificação 

listados no inicio da seção 4.2.  
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Observemos o gráfico 7 abaixo: 

 

 

Gráfico 7 – Análise da estrutura morfossintática das colocações em C1/C2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

A primeira vista, percebemos que o grupo em questão produziu colocações de 

tipos mais variados, se comparado com o nível B1/B2, cobrindo assim todos os critérios 

acima apontados. As estruturas mais recorrentes foram, em ordem de prominência, as de 

natureza “Verbo + Substantivo”, “Substantivo + Preposição + Substantivo” e “Substantivo + 

Adjetivo”. Coincidentemente, as três classificações mais incidentes são as mesmas 

encontradas no nível anterior, revelando assim que há uma estabilização no que diz respeito a 

frequência em que tais estruturas são utilizadas. Com base nos dados, parece-nos que, embora 

tenha havido maior riqueza no uso dos diferentes tipos de estruturas, formações como Subs + 

Subs e Verb + Prep + Subs ainda estão em processo de aprendizagem, isto é, ainda não estão 

arraigadas no léxico mental dos sujeitos. 

A tabela abaixo nos traz uma listagem das estruturas das colocações, organizadas 

por frequência de ocorrência e porcentagem: 
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Tabela 13 – Porcentagem das estruturas morfossintáticas das colocações no nível C1/C2 

 Frequência Porcentagem válida 

Válido 

Subs + Adj 24 19,2 

Verb + Subs 36 28,8 

Subs+ Prep + Subs 30 24,0 

Verb + Prep + Subs 13 10,4 

Subs + Subs 1 ,8 

Verb + Adj 8 6,4 

Adj + Subs 4 3,2 

Adv + Adj 1 ,8 

Outros 8 6,4 

Total 125 100,0 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As estruturas nominais simples representam o total de 20,0% das ocorrências, isto 

é, a partir da soma das formações dadas por Subs + Adj (19,2%) e Subs + Subs (0,8%). Por 

outro lado, as estruturas nominais complexas, sozinhas, apresentam valor de porcentagem 

equivalente a 24,0% de todas as ocorrências. Novamente, vemos que o fenômeno se repetiu 

para o nível C1/C2, o qual o uso de estruturas nominais complexas supera o uso das simples. 

As estruturas verbais simples somam 35,2% do total das colocações dispostas no 

corpus, a partir da adição dos resultados das estruturas Verb + Subs (28,8%) e Verb + Adj 

(6,4%). Em contrapartida, as estruturas verbais complexas obtiveram porcentagem igual a 

10,4%. Para a análise das formações verbais, há a tendência de uso de estruturas simples, em 

detrimento das complexas. Contudo, percebeu-se que, embora ainda utilizada em pequena 

escala, as colocações verbais complexas apareceram com maior frequência no corpus do nível 

C1/C2, do que no nível anterior a esse. 

Por fim, como havíamos mencionado anteriormente, houve poucas ocorrências de 

ambas estruturas Adj + Subs  e Adv + Adj. 

Abaixo, apresentamos quadros que ilustram as estruturas morfossintáticas 

encontradas no corpus desta pesquisa para o grupo C1/C2. 

 

Quadro 17 – Ocorrências de estrutura Substantivo + Adjetivo em C1/C2 
VIDA NOTURNA 
 

CIDADE PEQUENA  COMIDAS TIPICAS FESTAS JUNINAS 

APARENCIA FISICA 
 

LAÇOS FAMILIARES  RELAÇÃO INTIMA BEBIDA ALCOOLICA 

CIDADE GRANDE 
 

COMUNIDADE GAY  CIDADES PROXIMAS PRATOS TIPICOS 

PEIXE FRITO BATATAS FRITAS  VISTA PANORAMICA 

 

SAIDAS DIARIAS 

CLUBE GAY 
 

VARIAÇÃO FONETICA  SUCOS NATURAIS DANÇA TIPICA 

RESIDENTE LEGAL 
 

AR LIVRE  CIDADE TURISTICA CIDADES MAIORES 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 18 – Ocorrências de estrutura Verbo + Substantivo em C1/C2 
SINTO FALTA 

 

PEGAR TAXI  PEGAR ONIBUS TENHO CERTEZA 

FAZER CAMINHADAS 

 

PEDIR UM FAVOR  PASSARMOS TEMPO TINHA NOÇÃO 

PINTAS AS UNHAS MANTÊM UMA 

RELAÇÃO 
 TER NECESSIDADE TEM OPÇÕES 

FAZER COMPRAS 

 

GASTAM DINHEIRO  FAZER UM FAVOR SINTO SAUDADES 

DAR ENDEREÇO 

 

ESPERAR O ONIBUS  PEGA A ESQUERDA PASSAR O DIA 

TOMAR SORVETE 

 

DAR BEIJOS  DAR UM ABRAÇO TOMAR BANHO 

SENTIR O CALOR 

 

FAZ FRIO  PEGAR O BONDE FAZER A TRILHA 

FAZER UM PASSEIO 

 

DAR AULA  TROCAR DINHEIRO PEGAR O METRÔ 

FAZER ATIVIDADES 

 

GANHAR UM 

DESCONTO 
 FAZIA CALOR TIVER TEMPO 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 19 – Ocorrências de estrutura Substantivo + Preposição + Substantivo em C1/C2 
ARROZ COM FEIJÃO 

 

FRUTOS DO MAR  CASTANHA DE CAJU SEMANA QUE VEM 

CENTO DA CIDADE UM POTE DE XAROPE  UM POUQUINHO DE 

XAROPE 

HORARIO DO DIA 

PISTA DE ATLETISMO 

 

PÃO DE QUEIJO  DOCE DE LEITE UM TIPO DE SEMENTE 

PÉ DE MOLEQUE 

 

FINAL DE SEMANA  PESSOAS DE FORA CASCA DE COCO 

PAR DE HAVAIANA UMA MISTURA DE 

ARROZ 
 FIM DE SEMANA PÔR-DO-SOL 

UMA JARRA DE peanut 

butter 

BAIAO DE DOIS  OBRAS DE ARTE ÁGUA DE COCO 

NASCER DO SOL 

 

UM MONTE DE 

ONIBUS 
 MUSICA AO VIVO GARRAFAS DE 

BEBIDA 

BARRACAS DE PRAIA 

 

CELEBRAÇÕES DE 

NATAL 
   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 20 – Ocorrências de estrutura Verbo + Preposição + Substantivo em C1/C2 
VIRE À DIREITA 

 

VIRE À ESQUERDA  SAEM DE CASA VALE A PENAAN 

TO COM SAUDADES 

 

SUBIR NO ONIBUS  DESCE NA PROXIMA IR À PÉ 

RESPONDER ÀS 

PERGUNTAS 

FICA EM FRENTE  ACONTECE COMO 

PLANEJADO 

ENTRAR EM 

CONTATO 

PAGAR COM DINHEIRO 

 

    

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 21 – Ocorrências de estrutura Substantivo + Substantivo em C1/C2 
NORTE-AMERICANOS 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 22 – Ocorrências de estrutura Verbo + Adjetivo em C1/C2 
FICO DECEPCIONADO PASSAR BEM 

ESTÁ ACABADA SAI CARO 

SAI BARATO FICAM PERTO 

FICAR FRUSTRADO ESTOU DECEPCIONADO 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 23 – Ocorrências de estrutura Adjetivo + Substantivo em C1/C2 
PRIMEIRA 

IMPRESSAO 

GRANDE DIFERENÇA  PRIMEIRA VEZ MAIOR QUANTIDADE  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 24 – Ocorrências de estrutura Adverbio + Adjetivo em C1/C2 
PERFEITAMENTE NORMAL 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.2.3 Categorização das estruturas morfossintáticas  

 

Ao analisarmos os tipos de estruturas colocacionais que emergiram dos dados 

oriundos do corpus referentes aos níveis B1/B2 e C1/C2, tornou-se claro para nós que há, de 

fato, estruturas mais latentes e formações que ainda, por algum motivo, não estão totalmente 

incorporadas ao léxico mental dos aprendizes de Português como língua alvo, como as de 

natureza “Verbo + Substantivo”, “Substantivo + Preposição + Substantivo” e “Substantivo + 

Adjetivo”. 

Além disso, identificamos que há uma maior tendência à produção de estruturas 

nominais complexas, dadas por “Substantivo + Preposição + Substantivo”, em ambos os 

níveis de proficiência. Acreditamos que isso indica que a dada estrutura é uma das primeiras a 

serem aprendidas em contexto de português como língua não materna, uma vez que há o 

entendimento que estruturas nominais em inglês assumem a dada estrutura em português. A 

única diferença entre a produção de estruturas nominais entre os dois grupos se dá a partir do 

fato do nível C1/C2 ter produzido uma maior quantidade de estruturas nominais simples do 

que o grupo B1/B2. 

Em relação às estruturas verbais, também houve muitos pontos em comum entre 

os dois níveis de proficiência tratados neste estudo. Há uma maior incidência de estruturas 

verbais simples. Igualmente ao que ocorreu nas colocações nominais, o grupo C1/C2 

apresentou um maior percentual de colocações verbais simples do que o grupo B1/B2. 
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Por fim, as demais estruturas colocacionais, nomeadamente Adj + Subs e Adv + 

Adj, apresentaram pouca recorrência no corpus ora analisado. Acreditamos que esse dado 

muito pode interessar ao contexto de ensino de segunda língua/língua estrangeira, no sentido 

de que, se houve pouca ocorrência de tais estruturas em ambos os níveis de proficiência, isso 

é um indicador de que tais estruturas ainda não estão presentes no arcabouço linguístico 

destes indivíduos, talvez sendo necessário que, em sala de aula, estruturas do tipo Adj + Subs 

e Adv + Adj sejam exploradas com mais riqueza do que as demais. 

 

6.3 Relação equivalência/estrutura morfossintáticas 

 

A presente seção tem por objeto cruzar os dados expostos até então na análise de 

dados, isto é, apresentar a relação existente entre os tipos de equivalência entre as colocações 

em língua portuguesa e inglesa, tratadas na seção 4.1, e as estruturas colocacionais, 

concatenadas em 4.2. Para tal, traremos uma apreciação da relação Equivalência/Estrutura 

conforme os níveis de proficiência em B1/B2 e C1/C2. 

Inicialmente, de acordo como mencionado, observemos o gráfico 8 abaixo que 

nos aponta a relação existente no primeiro nível de proficiência. 

 

Gráfico 8 – Relação Equivalência/Estrutura morfossintática no nível B1/B2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A observação que podemos ressaltar a partir da análise da figura acima diz respeito 

ao uso majoritário de colocações de natureza “Equivalência Total”, presente em todos os tipos 

de estruturas, ocorrendo de forma mais frequente do que as demais. Além disso, conforme 

podemos observar, há unanimidade de uso desta classificação de colocação nas estruturas de 

natureza “Substantivo + Adjetivo”, “Verbo + Preposição + Substantivo” e “Substantivo + 

Substantivo”. Tal fato respalda o argumento de que, quando falamos em competência 

colocacional, os aprendizes de língua alvo se apoiam profundamente na sua língua materna. 

São, sem dúvida, capazes de produzir estruturas das mais variadas natureza na língua alvo, 

embora procurando estabelecer ponderações entre as línguas materna e alvo. 

Em termos de interlíngua, no que compete ao nível B1/B2, o sistema linguístico 

observável a partir de nossa análise pode ser descrito como abrangente, tendo em vista a 

riqueza na utilização de variados tipos de estrutura (embora não equitativamente), e 

dependente da língua materna, uma vez as produções de colocação ainda estão mais próximas 

àquelas que seriam usadas em língua materna. Prova desta dependência é comprovada a partir 

do emprego de uma colocação classificada como “Estrangeirismo” e nenhuma do tipo “Sem 

Tradução”. Acreditamos que, enquanto maior o uso de colocações do tipo “Equivalência 

Nula” e “Sem tradução”, maior a independência da língua materna. Passemos agora para a 

relação entre Equivalência/Estrutura no nível C1/C2, representada no gráfico 9 abaixo: 

 

Gráfico 9 – Relação Equivalência/Estrutura morfossintática no nível C1/C2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O mesmo fenômeno que observamos no nível B1/B2 também ocorreu no nível 

mais avançado de proficiência. O que podemos perceber com a análise da relação proposta é 

uma grande incidência de casos do tipo “Equivalência Total” na maioria dos tipos de 

estruturas, exceto em “Verbo + Adjetivo”, com destaque para as do tipo “Substantivo + 

Adjetivo”, “Verbo + Substantivo” e “Substantivo + Preposição + Substantivo”. Também há 

aqueles casos os quais podemos observar apenas colocações de natureza “Equivalência 

Total”, quais sejam “Substantivo + Substantivo” e “Advérbio + Adjetivo”.  

O sistema de interlíngua desse grupo em especifico apresenta as seguintes 

características: (i) em comparação com o nível B1/B2, houve o uso de uma maior variedade 

de estruturas, o que indica que o sistema linguístico destes aprendizes de PLE tende a 

incorporar diferentes tipos de estrutura ao seu arcabouço linguístico ao longo do processo de 

aprendizagem; (ii) não importa o tipo de estrutura, a produção de colocações ainda está 

pautada em uma relação entre as línguas materna e alvo, embora sendo um pouco menos 

dependente da L1 do que o grupo B1/B2. 

 

6.4 Erros colocacionais 

 

Essa seção intenciona trazer uma discussão acercas das ocorrências, encontradas 

dentro do nosso corpus de produções textuais, classificadas como erros. Destacamos o fato de 

as ocorrências que ora tratamos não terem sido contabilizadas nos gráficos e tabelas das 

secções anteriores dentro da análise dos dados por merecerem uma maior atenção. 

Acreditamos também que, realizando uma análise unicamente qualitativa dos erros, iremos 

trazer maiores contribuições no que diz respeito à forma em que falantes não-nativos 

processam cognitivamente as colocações. Os erros, portanto, revelarão um padrão que segue 

algumas características, a serem apresentadas mais adiante.  

Por erros, entendemos que são casos cujos elementos colocacionais foram 

empregados equivocadamente, talvez por falta de conhecimento lexical ou por influência da 

língua materna.  Por vezes, como iremos observar mais adiante, manteve-se o campo 

semântico de um dos elementos, por se tratarem de palavras sinônimas, como inserir e meter, 

mas para fins de análise de competência colocacional, a forma convencionalizada seria inserir 

o cartão, ao passo que o erro pode ser visto em meter o cartão. Assim, aconselho que 

revisitemos toda a problemática a respeito da diferença entre erro e lapso apresentada na 

fundamentação teórica desta dissertação de mestrado, mais precisamente na parte onde 

tratamos de interlíngua.  
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Sistematizamos os erros em cinco categorias. Buscamos nos ater aos processos 

centrais cunhados por Selinker (1974) que apontam para a fossilização do sistema linguístico 

do falante não nativo de uma língua algo. Entretanto, conforme destaca o próprio autor, há 

outros processos, igualmente importantes para o estudo da interlíngua, que não foram 

explorados em seus estudos. Isto é, faremos referência a alguns dos cinco processos 

apresentados por Selinker e outros processos que emergiram a partir de nossa análise. 

Precisamos mencionar também que os processos aos quais esta análise se embasam podem se 

sobrepor, visto que muitos casos apresentam características pertinentes a mais de um único 

processo. Dito isso, sistematizamos as seguintes categorias, quanto à/ao (i) Transferência 

Linguística, (ii) Estratégias de comunicação em segunda língua, (iii) supergeneralização do 

material linguístico da língua alvo (iv) inversão de elementos, e (v) Emprego errôneo de 

termos colocacionais, sendo o último subdividido em (a) emprego verbal, (b) emprego 

nominal e (c) emprego preposicional. Trataremos de cada uma separadamente, expondo e 

explicando cada caso isoladamente.   

A apreciação das ocorrências classificadas como erros não estarão, inicialmente, 

dispostas conforme o nível de proficiência. Decidimos apresentá-las de acordo com as 

categorias apontadas acima por considerar tal análise mais relevantes. Entretanto, ao final 

desta seção, traremos um quatro que as separarão conforme os níveis B1/B2 e C1/C2.  

Começaremos com os erros colocacionais quanto à transferência linguística. 

Lembremos que, conforme exposto na metodologia desta pesquisa, todos os participantes que 

produziram os textos que serviram como corpus são falantes nativos do inglês. Isto é, 

trabalhamos com um grupo bastante homogêneo. Observemos o primeiro caso de erro de 

classe (i):  

(1) Felizmente, você vai estar aqui durante a abertura de Natal, que terá lugar no 

dia 28 de novembro à noite no centro da cidade. Nunca assisti, mas pelo que 

me disseram é uma das mais lindas celebrações de Natal do sul do Brasil e 

muitas pessoas vêm de outras cidades para assistir. 

No caso (1), observamos que o participante utilizou a expressão terá lugar 

quando, de fato, quis dizer acontecer. Tal erro pode ser justificado ao considerarmos que, em 

língua inglesa, a colocação que seria usada é take place. Em outras palavras, o participante, 

por desconhecer o equivalente em português, se utilizou de um termo trazido de sua própria 

língua materna. Ademais, vale ressaltar que, pelo fato de utilizar-se uma colocação em inglês 

para expressar a ideia de acontecer, o participante pode ter assumido que o mesmo se 

aplicaria ao português.  
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(2) Se eu não estiver em casa, é provável que esteja na universidade. Saindo da 

minha casa, caminha duas quadras reto, e daí vira à esquerda.  Vai ver um 

ponto amarelo, e de 20 em 20 minutos passa o ônibus que diz “Avenida Tupi-

Alvorada”. 

O caso acima não constitui colocação válida em língua portuguesa, contudo é uma 

transferência direta da colocação go/walk (straight) ahead, amplamente utilizada em inglês 

em situações de dar e receber direções. Como sugestões de correção ao erro exposto no 

exemplo (2), temos siga em frente por duas quadras/quarteirões. 

(3) Muitos gastam muito dinheiro e tempo nos procedimentos de embelezamento, 

e todos sempre estão “produzidos”, como dizem aqui: não saem de casa sem 

pintar as unhas, sem vestir saltos ou sem se maquiar.  

O caso (3) torna-se curioso porque, de forma geral, utiliza-se o verbo wear 

seguido de roupas e acessórios em inglês. Ou seja, construções como wear glasses, wear 

perfume e wear a shirt atendem aos quesitos da aceitabilidade e convencionalidade, ao passo 

que, em língua portuguesa, utilizamos verbos diferentes para cada substantivo. Desta forma, 

buscando uma forma de equivalência entre a língua inglesa e a portuguesa, teríamos, 

respectivamente, usar óculos, passar perfume, vestir/usar uma camisa. Tendo isso em mente, 

o caso (3) foi classificado como um erro colocacional quanto à transferência linguística pelo 

fato de vestir saltos ser o emprego equivocado para colocar/usar/calçar saltos. Ao passo que 

há indícios que apontam o caso (3) como um erro de classe (i), poderíamos também 

argumentar que o mesmo exemplo apresenta características da classe (iii), por mostrar uma 

generalização do uso do verbo vestir, aplicando-o a contextos aos quais não o cabem.  

O caso (4), abaixo elencado, nos mostra outro exemplo de transferência 

linguística, observemos: 

(4) Se você sai do aeroporto, vire à direita e vai ver um balcão que diz “Ônibus 

Expresso”: vai lá e compra a passagem antes de subir no ônibus.  Não tem 

como perder a rodoviária.  Você vai ver um monte de ônibus e todo mundo 

vai descer.   

Classificamos tal caso sob a classe (i) pois acreditamos que há uma interferência 

direta da língua inglesa na produção da língua portuguesa. Em inglês, existe a expressão You 

can’t miss, que é utilizada em contexto de dar e receber direções. Tal expressão aponta para o 

fato de que um estabelecimento comercial, casa ou prédio será muito fácil de localizar, 

estando em lugar de fácil acesso. Assim, após dar as direções, normalmente utiliza-se you 
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can’t miss que, em português, teria como correspondente não tem como errar.  O erro se deu 

a partir do uso equivocado do verbo perder, em oposição a errar.  

(5) Eu levaria castanha de caju também, que é bom demais. Sobre vestuário, sei 

lá, eu quase sempre uso vestuário de praia. As decorações mais interessantes 

são da Amazônia. 

Na ocorrência (5) encontramos o erro colocacional quanto à interferência 

linguística em vestuário de praia. Cremos que esse equívoco teve como base a palavra 

composta de língua inglesa beachwear. Ao separamos seus constituintes, sendo eles beach e 

wear, temos o equivalente em português a praia e roupa/vestuário. Contudo, em língua 

portuguesa, a colocação não se constitui com a palavra vestuário, e sim com roupa. De 

maneira geral, um falante nativo certamente entende o que está vinculado no referendado 

exemplo, mas buscaria outras formas de dizê-la, como moda praia ou roupa de praia/banho.  

Ressaltamos que Tagnin, em seu trabalho sobre colocações em inglês e português, 

afirma que algumas construções em língua inglesa, ao serem analisadas em português, passam 

a ter estrutura, Subs. + Prep. + Subs, como é o caso em (5). 

(6) Em vários respeitos, os costumes daqui são igual que de lá. Uma grande 

diferença chega bem no início. Quando vc conhece uma pessoa pela primeira 

vez, ele (ou ela) vão te abraçar e te dar dois beijos (se fosse um homem, só 

vou te dar um abraço). 

A ocorrência (6) nos traz outro erro relacionado à transferência linguística visto 

que, em língua inglesa, há a colocação in many respects que, em português, corresponderia à 

em vários aspectos. Assim, podemos aferir que o participante fez uso de uma estrutura 

consagrada em sua língua e tentou aplicá-la ao português. Isto é, substituiu-se a palavra 

aspectos por respeitos, constituindo um erro colocacional. Desta maneira, o caso (6) causa 

estranhamento ao ouvinte/leitor nativo, pois é construído com outros elementos, diferentes 

dos que já são socialmente convencionados.  

Passemos agora para os casos de erro colocacional de classe (ii), quanto às 

estratégias de comunicação em segunda língua. Esse tipo de problemática se manifesta, 

principalmente, quando o falante não conhece estruturas consagradas que expressam, de 

forma mais direta e concisa, um pensamento ou ideia. Tomemos como exemplo, em contexto 

de aprendizagem de LE/L2, um falante que não conhece a palavra cachorro. Como 

desconhece tal vocábulo, ele fará uso de construções livres como em um animal que possui 

quatro patas e late. Ou seja, ele usará mais palavras para expressar algo que, socialmente, já 

existe. Entramos também no mérito da aceitabilidade, conforme estressa Tagnin (2005) que, 
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em contextos enunciativos, soaria estranho se alguém utilizasse tenho um animal que possui 

quatro patas e late chamado Bob, em contraste com tenho um cachorro chamado Bob. 

Assim, observemos o caso que segue: 

(7) Aqui em Pato Branco não tem muitos restaurantes chiques, mas tem um que é 

melhor do que os outros, chamado Agua Doce. O serviço é ótimo, o ambiente 

é aconchegante, e tem uma boa relação entre a qualidade da comida e o preço.   

De acordo com o que podemos notar no caso (7), o participante desconhece a 

colocação (relação) custo beneficio e, por conta disso, precisou estender seu texto através de 

estruturas livres. Isto quer dizer que, em termos de competência colocacional, entendemos que 

se assumem riscos ao ampliar o texto em detrimento do uso das colocações apropriadas, 

confirme estressa Lewis (2000), sendo eles (a) maior chance de erros gramaticais das mais 

variadas esferas e (b) o possível estranhamento de falantes nativos em ouvir/ler sentenças 

como o caso (7).  

Autores que desenvolvem pesquisas dentro do campo da fraseologia entenderiam 

que o exemplo (7) perdeu um pouco de sua expressividade ao adotar a sequência uma boa 

relação entre a qualidade da comida e o preço, além de denunciar falta de conhecimento 

vocabular, levando o leitor a considerar que tal sentença fora escrita por um falante não-nativo 

do português.  

A próxima classificação que ora discorreremos diz respeito aos erros 

colocacionais de classe (iii), quanto à supergeneralização do material linguístico da língua 

alvo. Revisitando o conceito apresentado por Selinker (1974), essa categoria se constitui 

como a aplicação de regras existentes na língua alvo a situações, ainda na língua alvo, onde 

tais regras não são aplicáveis. Tomemos como exemplo o caso (8) abaixo: 

(8)  Quando você chegar pode comprar passeios para as piscinas naturais e 

passeios de barco aparte. Também, tem muitos bares onde você pode 

descansar e tomar as comidas regionais. Neste passeio, você tem a 

oportunidade de passar a tarde numa das praias mais lindas daqui. 

Classificamos a ocorrência acima dentro da classe (iii), embora seja um pouco 

mais distante de estabelecer a relação entre L1 e LE, por conta da diversificação no uso dos 

verbos seguidos de alimentos, tanto em inglês quanto em português. Em língua inglesa, pode-

se utilizar o verbo eat para alimentos sólidos (eat pizza, eat meat, etc.) e drink para alimentos 

líquidos (drink water, drink beer, etc.). Porém, há um verbo que encapsula os dois verbos 

acima, nomeadamente have. Assim, também é possível construirmos enunciados como have 

pizza, have meat, have water e have beer.  
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Em língua portuguesa, da mesma maneira, podemos utilizar vários verbos que 

acompanham alimentos, como comer para alimentos sólidos (comer pizza, comer carne, etc.), 

beber pra alimentos líquidos (beber água, beber cerveja, etc.), além dos verbos tomar e 

provar, para citar alguns.  

O problema encontrado no exemplo (8) se constitui a partir do fato de que, visto 

que em língua inglesa, praticamente todo alimento pode ser acompanhado pelo verbo have, o 

participante não conseguiu, dentro de um leque de opções (comer, beber, tomar, provar, etc.), 

escolher àquela que seria mais apropriada ao enunciado, no caso comer/provar as comidas 

regionais. Em outras palavras, houve uma generalização errônea, na produção em português, 

do uso do verbo tomar a alimentos líquidos e sólidos.  

As próximas classificações que discorreremos são mais particulares das 

colocações, não estando presentes nos estudos de Selinker (1974). Desta maneira, os erros das 

ocorrências que seguem não foram motivados por interferências da língua materna ou por 

generalizações de quaisquer tipos, por exemplo.  

Desta forma, a próxima categoria de erros colocacionais que elencaremos, classe 

(iv), diz respeito aos erros quanto à inversão de elementos. Analisemos a ocorrência (9) 

abaixo: 

(9) Tem um passeio que te leva á praia do Francês. Um vã te pegaria as 9h da 

manhã e demora meia hora para chegar na praia. Quando você chegar pode 

comprar passeios para as piscinas naturais e passeios de barco 

 Durante a análise do corpus, pudemos encontrar, majoritariamente, a construção 

pegar + meio de transporte, por exemplo, pegar taxi, pegar ônibus, pegar bonde e pegar 

metrô, para citar alguns. Entretanto, o caso (9) difere semanticamente dos exemplos acima 

concatenados pois, a priori, uma sentença como João pega ônibus pela manhã coloca João 

como o agente, quem realiza a ação. O exemplo em (13) não se constitui como colocação uma 

vez que exprime a ideia de que a vã é quem realiza a ação.  

Os erros de classe (v), relacionados ao emprego errôneo de termos 

colocacionais, são aqueles que empregam termos, podendo ser eles verbos, substantivos e 

preposições, de maneira equivocada, alterando assim a estrutura da colocação ao ponto de 

diferi-las das formas socialmente convencionadas. Conforme esclarecemos no início desta 

seção, a classe (v) está seccionada em três subclasses, quais sejam quanto ao emprego (a) 

verbal, (b) nominal e (c) preposicional.  

A subclasse (a) está conectada a erros que contém o emprego de um verbo 

inapropriado para formar uma colocação convencionalizada. Os analisaremos abaixo: 
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(10) Infelizmente, o estereótipo de que há muita burocracia e desorganização 

tende a ser verdade, como bem descobri quando tive que fazer todos os 

formulários para me tornar um residente legal no Brasil.  

O exemplo (10) nos apresenta a estrutura fazer todos os formulários, que não se 

constitui como colocação válida em português. Em língua portuguesa, a colocação 

convencionada é preencher formulários. Ou seja, o caso (10) está classificado como erro 

colocacional quanto ao emprego verbal por evidenciar a substituição equivocada do verbo 

preencher pelo fazer. Não consideramos que este caso é um exemplo de transferência 

linguística visto que, em inglês, utiliza-se fill in ou fill out, e não o verbo do.  

 A subclasse (b), erros quanto ao emprego nominal, nos apresenta erros colocacionais 

cuja ênfase é dada no substantivo. Assim como os erros quanto ao emprego verbal, incluímos 

nesta categoria todas as ocorrências não motivadas por interferências da língua materna.  

(11) Outra coisa que não esperava foi a preocupação com a aparência física.  

Muitos gastam muito dinheiro e tempo nos procedimentos de 

embelezamento, e todos sempre estão “produzidos” [...] 

O caso (11) nos traz o emprego equivocado de não apenas um dos constituintes, 

mas sim dos dois, ou seja, nenhum dos elementos utilizados é reconhecido como parte de uma 

colocação válida. Em português, embora consigamos entender o que procedimentos de 

embelezamento significa, esta não é a forma convencionada. Sugerimos a colocação 

tratamento de beleza.  

(12) Os meus amigos na universidade gostam muito da festa—tem algum evento 

com dança típica, bebidas, e música quase cada noite da semana. Me-lembra 

das festas universitárias na Universidade de Michigan antes das competições 

do futebol norte-americano. 

O erro colocacional no exemplo (12) se dá devido a junção de duas colocações, 

quais sejam futebol americano e norte-americano. Acreditamos que o participante que a 

produziu entenda que tudo referente aos Estados Unidos deva ser nomeado norte-americano, 

inclusive o nome do esporte. Isso pode até ser verdade em estruturas livres, como nas duas 

sentenças quase sinônimas Mark é norte-americano / Mark é americano
44

. Contudo, haja 

vista que futebol americano se constitui como uma colocação, nós não podemos separá-la e 

adicionar termos à sua estrutura. 

                                                           
44

Quase sinônimas no sentido de que, embora haja a interpretação de que Mark é americano sendo igual a Mark 

é norte-americano, há a questão do preconceito linguístico onde americano também se refere a todo e qualquer 

indivíduo originário das Américas, como a América Latina, Central e do Norte.  
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(13) Tem o Mercado Central no centro, mas meu lugar favorito é a feirinha de 

beira mar. Tem de tudo! Tem chaveiros, ímãs, cartas postais e mais! Aí, vc 

tbm pode comprar cachaça e castanha, que são coisas muito típicas daqui! 

O erro colocacional no exemplo (13) é bastante simples de identificar, visto que a 

estrutura consagrada é muito recorrente no dia-a-dia. Observamos que há o emprego 

equivocado do substantivo carta, que não forma colocação com postal. Sugerimos a 

utilização, em substituição ao exemplo anterior, a colocação cartão postal.  

Por fim, temos a última subclasse quanto ao emprego errôneo de termos 

colocacionais, nomeadamente (c), cujo teor engloba equívocos de natureza preposicional. 

Como veremos a seguir, houve uma desconstrução de colocações já socialmente estabelecidas 

por conta do uso de outras preposições.  

(14)  Quando você chegar pode comprar passeios para as piscinas naturais e 

passeios de barco aparte. 

(15)  Depois podemos ir a um barzinho no centro chamado Bodeguero, que 

muitas vezes tem rock em vivo.  Também dá para descer do Bodeguero a 

outro bar que tem sinuca para passar o resto da noite.   

O erro preposicional no exemplo (14), conforme gramática da língua portuguesa, 

se torna mais claro ao compararmos à parte, que se constitui como locução adverbial que 

significa “feito separado ou algo que está separado do grupo”, e aparte, que se refere tanto a 

um verbo, podendo ser conjugado como em “apartar”. Desta maneira, o uso coerente ao 

contexto dado deveria ter sido com o uso de à parte. O mesmo tipo de erro pode ser 

observado no exemplo (15), cuja forma convencionalizada é ao vivo. Ou seja, há a 

substituição equivocada de ao por em.  

Abaixo, conforme afirmamos no início desta seção, apresentamos um quadro com 

os erros separados por nível de proficiência.  
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Quadro 25 – Erros colocacionais nos níveis B1/B2 e C1/C2 

 B1/B2 C1/C2 

QUANTO À 

TRANSFERÊNCIA 

LINGUÍSTICA 

 

 

--- 

 

 

Terá lugar  

Quadras reto 

Vestir saltos 

Vestuário de praia 

Em vários respeitos 

QUANTO ÀS ESTRATÉGIAS 

DE COMUNICAÇÃO EM 

SEGUNDA LÍNGUA 

 

--- 

Uma boa relação entre a 

qualidade da comida e o 

preço 

QUANTO À 

SUPERGENERALIZAÇÃO 

DO MATERIAL 

LINGUÍSTICO DA 

LÍNGUA ALVO 

 

 

Tomar comidas regionais 

 

 

Vestir saltos 

QUANTO À INVERSÃO DE 

ELEMENTOS 
Vã te pegaria --- 

QUANTO AO EMPREGO 

ERRÔNEO DE TERMOS 

COLOCACIONAIS 
 

Verbal --- Fazer todos os 

formulários 

Nominal  

--- 

Procedimentos de 

embelezamento 

 Futebol norte-

americano 

Cartas postais 

Preposicional Comprar aparte  Rock em vivo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir da observação da tabela acima, a qual concatena os erros colocacionais 

conforme o nível de proficiência em língua portuguesa, nós podemos tirar algumas conclusões 

principais, sendo elas (1) a transferência linguística não se constitui como o único processo 

que influi na fossilização de estruturas na língua alvo. Além dele, há uma série de outros 

fatores que delatam o estágio de aprendizado, no que compete às colocações, que um 

indivíduo do português se encaixa; (2) constatou-se que a maior quantidade de erros 

colocacionais é proveniente dos níveis mais avançados. Tal constatação é prevista na 

literatura sobre interlíngua. Henderson (1985) aponta que, à medida que um indivíduo 

progride no seu aprendizado em uma dada língua alvo, alguns erros (principalmente os que 

são oriundos da transferência linguística) são substituídos por outros tipos de erros. E (3), tais 

dados são um indício acerca das hipóteses que um aprendiz de língua alvo testam durante o 

seu processo de aprendizado, como tomar comidas regionais. A hipótese que está em jogo no 

exemplo em questão é a aplicação do verbo tomar a alimentos líquidos e sólidos. 

Possivelmente, em estágios mais avançado de aprendizagem, o indivíduo que produziu tal 

sentença perceba que esta combinação de palavras não é convencionalizada, levando-o a 
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testar novas hipóteses até chegar a aprender que há verbos específicos que acompanham 

alimentos sólidos e líquidos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta última seção da presente dissertação de mestrado se debruçará sobre as 

considerações acerca do que foi exposto até então, triangulando os objetivos traçados, nosso 

aporte teórico, a metodologia escolhida e os resultados obtidos a partir da análise dos dados 

provenientes das produções textuais. 

Lembremos que este trabalho engloba estudos em áreas diversas, como o 

Português como língua estrangeira, Interlíngua e Fraseologia. Atualmente, o português 

brasileiro está em crescente processo de internacionalização, com isso, muitos trabalhos 

linguísticos são frequentemente desenvolvidos com a finalidade de trazer contribuições a esta 

área em ascensão. Grande parte das pesquisas realizadas com o Português origina-se a partir 

de áreas como Linguística Aplicada, Psicolinguística e Aquisição e Processamento da 

Linguagem. Nosso estudo localiza-se na última dessas áreas. Com isso, nossa contribuição 

para o enriquecimento dos estudos sobre PLE se dá a partir da investigação de um tipo 

especifico de unidade fraseológica que está presente diariamente no discurso do falante 

nativo, isto é, faz-se altamente recorrente em contextos enunciativos. As colocações são, em 

âmbito de ensino/aprendizagem de línguas, elementos que normalmente geram dúvidas aos 

falantes não nativos e os conduzem a erros. Em outras palavras, pensamos em investigar as 

colocações produzidas por aprendizes de português por ser um fenômeno altamente 

observável em sala de aula e que não havia sido amplamente estudado. Para realizar nossa 

análise, precisávamos nos respaldar na literatura sobre Interlíngua, cujo enfoque é dado no 

sistema linguístico do aprendiz de língua não materna, o qual revela padrões e características 

que não pertencem nem a língua alvo e nem a materna. Dito isto, essa dissertação concentrou-

se na interseção destas três grandes áreas. 

Tivemos muitos objetivos traçados, sendo que todos eles convergem para a 

definição e investigação da competência comunicativa apresentada pelos aprendizes de 

português. Conforme apresentado na fundamentação teórica, o conceito de Competência 

Comunicativa é, de fato, bastante amplo e suas subdivisões não dão conta de explicar a 

maioria dos fenômenos fraseológicos em detalhe. Por isso, nossos objetivos de pesquisa 

apontam para a defesa do termo cunhado por Lewis (2000), referindo-se ao reconhecimento e 

uso de colocações como competência colocacional. Argumentamos que, da mesma maneira 

hoje se reconhece que há muitos tipos de competências, como a gramatical, textual, 

sociolinguística e estratégica, para mencionar algumas, também é necessário que 

compreendamos que existem outras competências, igualmente importantes, que ainda não 
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receberam devida atenção pelos estudos linguísticos. Ademais, intencionamos verificar, partir 

de análises estruturais e de correlação entre as línguas materna e alvo, o quão 

colocacionalmente competente os participantes da pesquisa são e de que maneira os erros por 

eles apresentados denotam o processo de aprendizagem em língua não materna. 

Para que pudéssemos iniciar nossa investigação, escolhemos trabalhar com um 

grupo de falantes de português como língua não materna bastante homogêneo, cujos 

participantes fizeram parte do programa FLTA, promovido pela comissão Fulbright. O projeto 

FLTA é bastante abrangente, pois engloba intercambistas de línguas nativas diversas que 

desenvolvem atividades de promoção cultural em países diversos. O grupo que trabalhamos é 

conhecido como ETAs, por serem oriundos dos Estados Unidos. Tal grupo é homogêneo por 

(i) serem todos norte-americanos, (ii) terem desenvolvido suas atividades de promoção 

cultural em território brasileiro durante exatos nove meses e (iii) por terem tido contato diário 

com a língua portuguesa diariamente. No ano de 2015, vieram ao Brasil o total de 118 ETAs, 

distribuídos nas universidades do país. Entramos em contato com todos eles via e-mail, mas 

apenas 8 deles aceitaram participar de nossa pesquisa. 

Os ETAs que se disponibilizaram a nos ajudar tiveram que cumprir a tarefa de 

produzir cinco textos, em língua portuguesa, sobre diversos temas relacionados à suas vidas, 

impressões e opiniões sobre o Brasil. Acreditamos que a escrita sobre assuntos corriqueiros, 

como os que foram propostos, revelou não apenas o nível de linguagem, mas também uma 

série de comparações entre as culturas americana e brasileira e ideias pré-concebidas que os 

participantes tinham antes de chegarem. Estes dados culturais não entraram na nossa análise 

por estarem privilegiados pelos objetivos delineados, mas certamente têm sua importância 

social. Além disso, os oito ETAs que participaram de nossa pesquisa estiveram subdivididos 

em dois grupos, conforme seu nível de proficiência em língua portuguesa, quais seja B1/B2 e 

C1/C2. 

Com o intuito de realizarmos a análise dos textos por eles produzidos, 

identificamos todas as ocorrências da unidade fraseológica em questão e as classificamos de 

acordo com sua estrutura sintática e equivalência. Os resultados encontrados nos permitiram 

tirar importantes conclusões acerca do atual estágio de interlíngua dos aprendizes de 

Português como língua alvo, apontando para o processo de desenvolvimento da competência 

colocacional. 

Primeiramente, a partir da análise dos textos, o nível B1/B2 indicou que possui 

um amplo leque de estruturas sintáticas, embora apresentando grandes disparidades na 

frequência de uso, isto é, algumas estruturas são mais latentes que as demais. Isso pode ser um 
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indício do estabelecimento de relação entre as línguas, lançando-se mão das estruturas já 

presentes na língua materna. Podemos respaldar este argumento ao revisitarmos a 

porcentagem de colocações de natureza “Equivalência Total” identificadas no corpus para o 

nível em descrição. Ou seja, 72,4% de todas as ocorrências estão abaixo deste fenômeno de 

correlação intralingual. Este dado nos aponta que, em termos de interlíngua, o sistema 

linguístico destes aprendizes no tocante às colocações ainda está nos estágios iniciais do 

processo de aprendizagem e caminha na direção de haver uma independência da língua 

materna. 

Precisamos também relembrar os casos onde há erros colocacionais, cuja 

importância se dá por revelar a forma que tais indivíduos testam suas hipóteses na língua alvo. 

O grupo B1/B2 apresentou poucos erros colocacionais, em comparação com o grupo mais 

avançado. Entendemos que, ao pensarmos na grande dependência da língua materna, somada 

ao fato de este grupo lançar mão de colocações cujas estruturas podem ser diretamente 

provenientes da língua inglesa, nos é licito afirmar que poucos erros foram cometidos pois os 

participantes deste grupo ainda estão na zona de conforto, por assim dizer, sempre 

estabelecendo pontes entre o inglês e o português. Outro argumento em favor da nossa teoria 

se constitui a partir da não existência de colocações do tipo “Sem Tradução”, e da ocorrência 

de “Estrangeirismos”. 

Podemos afirmar que a competência colocacional do grupo de participantes 

B1/B2 é vista em estágios iniciais. Consegue, de fato, produzir colocações nos mais variados 

contextos, entretanto não podemos afirmar que a escolha lexical por eles realizada seja 

pautada primeiramente no contexto de enunciação, mas sim na dependência da língua mãe. 

O resultado proveniente da análise dos textos do grupo C1/C2, como já era 

esperado, apresentou maior diversificação no uso de diferentes estruturas sintáticas. Isto nos 

mostra que o arcabouço lexical é, deveras, mais extenso do que o grupo anterior. Além disso, 

no que compete a questão a equivalência entre as línguas, percebeu-se que, embora ainda seja 

dependente da L1, o grupo C1/C2 apresentou um avanço na direção de uma maior 

independência. Houve menor porcentagem de casos de “Equivalência Total” e um 

crescimento de ocorrências do tipo “Equivalência Parcial” e “Equivalência Nula”. 

Como consequência de uma maior independência da língua materna, houve uma 

maior testagem de hipóteses sobre como as colocações em língua portuguesa se comportam, 

acarretando em erros colocacionais. Ou seja, julgamos positivo e altamente relevante os erros 

cometidos no nível C1/C2 por nos dar indícios de como estes sujeitos tentam organizar o 

léxico. Encontramos, desde erros provenientes de interferências linguísticas, até equívocos no 
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uso de elementos colocacionais, como os de natureza verbal, nominal e preposicional. Este 

dado está previsto na literatura sobre Interlíngua ao corroborar a ideia de que, para que o 

aprendiz de dada língua alvo fossilize certas estruturas, este precisa testar hipóteses, 

aceitando-as ou refutando-as ao passo que se tornam mais proficientes. 

O estágio de competência colocacional, observado a partir dos resultados obtidos, 

nos revela que o sistema linguístico destes indivíduos está em processo de desvinculação da 

língua materna e maturação de estruturas da língua alvo. Contudo, ainda é muito prematuro 

afirmar que este grupo tenha fossilizado muitas das estruturas colocacionais. O que podemos 

asseverar é o fato que, a partir de um léxico mais amplo, os aprendizes do nível C1/C2 

começam a testar hipóteses e, possivelmente, após algum tempo de exposição à língua ou 

instrução formal, passem a fossilizar as formas convencionalizadas. 

O trabalho ora proposto apresentou algumas lacunas, como a falta de dados para o 

nível A1/A2. Como havíamos mencionado na metodologia, não houve participantes que se 

encaixaram no nível básico. Talvez pudéssemos ter um panorama mais amplo de como as 

colocações são aprendidas, em contexto de língua não materna, se tivéssemos dados que 

apontassem para a análise dos níveis básicos. Entretanto, nosso trabalho se faz relevante por 

estudar tal processo de aprendizagem que perpassa dois grupos, assim apresentando dados 

importantes que podem ser aproveitados em outras áreas, como no ensino de línguas. Desta 

forma, trabalhos futuros que possuam um corpus mais robusto, incluindo todos os níveis de 

proficiência, possam trazer outras contribuições além das apresentadas neste estudo. 

Gostaríamos de encerrar esta dissertação revalidando nosso argumento de que, 

investigações na área de Fraseologia, com ênfase em Interlíngua e Competência 

Comunicativa ainda são escassas. Torna-se relevante, de igual maneira, que investigações 

sobre outras unidades fraseológicas, como binômios e marcadores conversacionais, por 

exemplo, comecem a florescer, uma vez que são itens lexicais presentes na língua que ainda 

não receberam a atenção que merecem. Assim, as contribuições trazidas por este trabalho (e 

por trabalhos que ainda irão ser realizados sobre aquisição de fraseologismos) podem ser 

estendidas a diversas outras áreas, como a Linguística Aplicada, na elaboração de material 

didático (uma vez que agora conhecemos que há estruturas latentes e não recorrentes, sendo 

as não recorrentes passivas de instrução formal). Igualmente, gostaríamos de ressaltar que este 

trabalho se debruça sobre unidades fraseológicas altamente presentes na fala de nativos de 

uma língua e que, para falantes não nativos, estes fraseologismos precisam ser aprendidos a 

fim de obterem o status de competentes linguísticos, afastando-os do que Fillmore (1979) 

chama de falante ingênuo. 
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ANEXO A – CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO ESCRITA CONFORME QUADRO 

COMUM EUROPEU 
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ANEXO B – PRODUÇÕES TEXTUAIS NÍVEL B1/B2 

 

Eu acho que você deve visitar a Beira Mar. Beira Mar é uma avenida perto da praia. Tem 

muitos restaurantes com comida típica do Brasil, um ponte para observar o pôr do sol, e muito 

mais. Em particular, há uma sorveteria que tem mais de 50 sabores. Durante a noite, você 

pode visitar os bares perto do centro cultural Dragão do Mar. Tem muitos locais legais, como 

Bixiga, que oferece um chopp de vinho. 

Además, você pode trazer manteiga de amendoim para mim? Como você sabe, eu gosto muito 

de manteiga de amendoim. É muito difícil encontrar manteiga de amendoim aqui e 

usualmente é muito caro.  

 

Para chegar á minha casa, é mais facil pegar um taxi. Simplesmente tem que dizer o endereço, 

e o taxista pode encontrar meu prédio. Pode explicar que está bem perto do supermercado 

Extra no bairro Montese. Vai custar mais ou menos vinte reais. Para chegar ao campus 

Benfica, você precisa pegar o ônibus. Há uma parada na rua principal, em frente do 

supermercado Extra. Pode pegar o ônibus 403, 404, ou 407. So custa dois ou tres reais. (Não 

lembro exatamente porque eu uso um cartão, mas é bem barato e o cobrador pode trocar o seu 

dinheiro.) Os ônibus têm rotas diferentes, mas os tres que eu recomendo vão chegar no 

campus em mais ou menos dez minutos. Quando você vê um parque de skate, deve descer. 

Cruza a avenida 13 de maio, caminha um pouco mais, e verá um portão na esquerda. 

Benvindo ao campus Benfica! 

 

Ceará tem comida muito boa. Tem comida típica do Brasil, além de pescado e frutos do mar. 

Um dos meus pratos preferidos aqui é o açai. Não há comida aqui que não gosto, mas as vezes 

tenho saudades dos legumes. Aqui, não são muito populares. 

Todas as pessoas aqui dizem que o restaurante Coco Bambu é mutio legal, mas eu ainda não 

tenho visitado! Eu recomendo as barracas na Beira Mar. Lá, você pode encontrar todas as 

comidas típicas da região, é não é muito caro. Ficam bem pertos da praia e é muito relaxante.  

Antes de chegar no Brasil, eu não sabia quase nada sobre a cultura brasileira. Mas tenho 

descoberto que as pessoas aqui são muito amáveis. As vezes é um pouco difícil para mim 

porque eu sou tão reservada! Também, o ritmo é um pouco mais devagar. Parece que o 

trabalho não é tão urgente aqui em comparação com os Estados Unidos, onde todo mundo 
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sempre está trabalhando. O interesante para mim é que todos alunos aqui sabem muito sobre a 

cultura americana. Todos gostam das mesmas series que eu!  

Durante a noite, muitas pessoas vendem souvenires e outras coisas na Beira Mar, bem perto 

das barracas que tenho recomendado. Durante o dia, você pode ir para o Mercado Central, que 

é um prédio enorme com dezenas de lojas pequenas. Há muitas coisas que você pode comprar 

nesses locais... camisetas, chinelos, roupa de banho. Usualmente é bem barato, uns vinte reais 

por uma camiseta. Tem artesanatos para a casa, mas eu nunca comprei, pois não sei quanto 

custaria. Verdade, eu acho que você deve comprar castanha de caju e cachaça para todas as 

pessoas. Ceará é famoso para os dois, e ninguem precisa de mais tchotchkes.  

 

Oi Nicole,  

Tudo bem? Estou muito emocionada que você vai me visitar! Já tenho muitos passeios 

planejados para nós. Claro que vamos visitar o famoso Cristo Redentor no Corcovado. 

Podemos fazer trilha até Cristo e assim não temos que pagar pela subida. A trilha é um pouco 

dura e faz muito calor nesses dias, mas tenho certeza de que você vai conseguir!  

Também tenho planejado uma visita aos vários museus da cidade. O Rio foi a velha capital do 

Brasil, então há muitos sítios históricos na cidade.  Acho que você vai gostar muito do museu 

de belas artes, onde há o quadro Primeira Missa do Brasil de Vitor Meireles e a Batalha do 

Avaí de Pedro América.  

De noite também há muitas coisas para fazer. Podemos ir à Pedra do Sal para dançar samba, 

se quiser. Posso te ensinar.  

Por favor, poderia trazer para mim alguns pacotes de alga? Sinto muita falta da comida 

asiática. Sei que será difícil trazer comida (tipo refeições) aqui, mas gostaria de comer pelo 

menos alguns snacks.   

Aguardando sua visita!  

Abs,  

 

Oi Nicole,  

Que bom que você chegou bem! Infelizmente, tenho que trabalhar até as 17h00 da tarde, 

então não posso te buscar no aeroporto. Porém, você pode ir diretamente para minha casa, 

arrumar, descansar, etc. e depois, se quiser, podemos nos encontrar na UFRJ (onde eu dou 

aula). Desde o aeroporto, você pode pegar um taxi até o bairro Laranjeiras. Minha casa está 

em uma ruazinha que se chama Marechal de Taumaturgo. A proprietária deve estar em casa. 

Você pode bater na porta e ela pode te deixar entrar. Depois, se você quiser ir para a 
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universidade, tem que caminhar até o viaduto na rua Pinheiro Machado. Há um ponto de 

ônibus lá. É só pegar o 485 até Fundão, minha universidade. Qualquer coisa, me avise.  

Beijo,  

 

Querida Nicole,  

Para falar a verdade, não gosto muito da comida aqui no Rio. Todo dia o pessoal aqui come 

feijão, arroz, farofa, um tipo de carne, e uma salada. A outra opção é comer salgados. A 

comida era interessante a primeira vez que experimentei, mas cansei dela muito rápido. Agora 

eu acho que ela é muito sem graça...precisa de mais temperos e da pimenta. Vamos para São 

Paulo? O que você acha? Lá podemos comer churrasco coreano e outras comidas 

apimentadas. Há um monte de restaurantes asiáticos no bairro de Liberdade. Até mais.  

Beijo,  

 

Oi Nicole,  

Tudo bem? Queria te responder em relação à minha vida aqui no Brasil. Tem sido realmente 

um prazer morar aqui nesse ano. Os brasileiros são muito carinhosos, calorosos, e receptivos. 

Acho que o meu aspecto preferido da cultura brasileira é a hospitalidade das pessoas aqui. Já 

ocorreu várias vezes: eu acabo de conhecer alguém, e imediatamente me convida para a casa 

dele para almoçar com sua família, etc. Muitos amigos—incluindo minha professora—já me 

convidaram a passar a noite nas suas casas, onde eu passo a noite inteira conversando e 

jogando jogos com eles. Outro costume que percebi é que os brasileiros adoram tomar banho! 

Às vezes mais que duas vezes ao dia!  

Até mais.  

 

Oi Nicole,  

Há muitas coisas que você pode levar para a casa. Uma canga é uma tela que as pessoas usam 

na praia. Pode usar como saia ou cachecol, ou pode colocar na areia. Acho que uma canga 

pode ser um presente bem único. Além disso pode levar chá mate (em pó ou em folha), pois o 

mate é uma bebida muito popular no Rio. Podemos ir ao centro para comprar essas coisas e 

decorações de casa. Há várias feiras artesanais lá. Podemos dar uma olhada nos 

supermercados também, pois tem biscoitos e doces brasileiros que com certeza sua família 

gostaria de experimentar.  

Beijo,  

 



 
124 

 

1. Oi Amigo! Que bom que você vai visitar! Fortaleza é uma cidade maravilhosa com muitas 

coisas para fazer. Você disse que queria fazer alguns passeios? Eu recomendaria visitar as 

praias ficam um pouco afora da cidade, particularmente canoa quebrada. Pode pegar um 

ônibus para chegar lá por somente 20 Reias mais ou menos. Lá na canoa quebrada pode fazer 

um passeio num buggy para ver as dunas da arreia. É muito legal! Em Fortaleza mesma 

recomendaria visitar praia do futuro, dragão do mar, o mercado de peixe e Beach Park. Pode 

disfruta a vida noturna aqui com festas das barracas da praia do futuro e bares no dragando 

mar.  

 

Eu lembro agora que quero que você trazer para mim uma jarra de crema de amendoim. É 

muito caro aqui e tenho saudades de comer com torrada para café de manhã. Obrigada! Até 

logo! 

 

2. Para chegar em minha casa é melhor para pegar um táxi no aeroporto. Não usa os táxis 

especiais, os normais são mais barato. Meu endereço e avenida Rui Barbosa 880. Moro no 

bairro que se chama Meireles. O valor deve ser mais ou menos 30 Reias.  

 

Para chegar na UFC você precisará pegar o ônibus número 38 que vai do terminal Parangaba 

até o terminal Papicu. O valor de passagem vai ser 2.40 R e não usa dinheiro mais de 20 Reias 

por eles não vão ter trocado. Pode pegar o ônibus numa parado bem perto de meu 

apartamento, na rua Costa Barros. Fica mais ou menos na esquina com Rui Barbosa. Deve 

descer na parada de Benfica Shopping. Acho que vai ser muito óbvio para você.  

 

3. A comida daqui é maravilhosa! Frutas da mar são muito comum- quinta feira é a dia para 

comer caranguejo! Um prato muito bom e carne de sol. Também eu adoro tapioca, açaí, 

coxinhas e pão de queijo. Um restaurante muito bom e Coco Bambu. Tenho um lugar favorita 

por açaí que se chama "guaraná de Gorete" que esta ficado perto da UFC. Esse região tem 

muitas frutas locais. Por isso você deve provar sucos de cajá, caju, e graviola.  

 

4. Em geral os brasileiros gostam de beijar-se e abraçar-se mais do que as pessoas dos Estados 

Unidos. E mais comum para falar de tópicos como religião e políticos. No Nordeste do país 

eles gostam da música de forró mais em outros partes do país samba, salsa, pagode e sertanejo 

são muito popular também. Em geral acho que brasileiros são muito abertos com muito 

hospedagem.  
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5. Fortaleza tem um mercado central é um feirinha na beira mar onde você pode comprar 

alguns souvenires. Castanhas do cajú são bom para qualquer pessoa. Para mulheres pode 

comprar brincos e colares, congas e bikinis. Uma bebida típica e cachaça. Também tecido de 

renda e muito comum aqui em fortaleza.  

 

Bom dia Henry, 

 

Tudo bem com você? Estou muito animada que você vem para Maceió na próxima semana. 

Como você pediu, vou passar algumas informações sobre os passeios e atividades a noite aqui 

que eu recomendo: 1) Tem um passeio que te leva á praia do Francês. Um vã te pegaria as 9h 

da manhã e demora meia hora para chegar na praia. Quando você chegar pode comprar 

passeios para as piscinas naturais e passeios de barco aparte. Também, tem muitos bares onde 

você pode descansar e tomar as comidas regionais. Neste passeio, você tem a oportunidade de 

passar a tarde numa das praias mais lindas daqui. 2) Existe um passeio que vai á Maragogi, 

uma cidade pequena que tem muitas praias lindas e desertas. Lá, você tem a opção de fazer 

um passeio para as piscinas naturais e visitar as praias de buggy. 3) Finalmente, se quiser sair 

a noite em Maceió, as opções são um pouco limitadas. Mas, tem alguns bares legais com 

happy hour, como Alagoana e Água Doce. Nestes lugares vai oferecer bebidas típicas, comida 

deliciosa, e música ao vivo. Além disso, tem os clubes Orákulo e Le Hotel que tem dança, e 

oferecem ou música ao vivo ou dj. Recomendo Alagoana e Água Doce mais do que os clubes. 

Eu também tenho um favor pequeno que vou pedir de você. Como estou aqui no Brasil há um 

tempo, eu sinto muita falta de manteiga de amendoim. Não tem essa comida aqui no Brasil e 

faz uma parte grande da minha cultura nos Estados Unidos. Se você poderia trazer um potinho 

para mim, seria ótimo! Eu quero fazer biscoitos de manteiga de amendoim para os meus 

alunos para eles terem uma experiência cultural. Você sabia que o dia 12 de junho e o dia 

nacional do biscoito de manteiga de amendoim? É mais, dizem que o americano típico 

consome mais do que 6 libras (2.7 kg) de amendoim e produtos de amendoim por ano. Nós 

americanos estamos doídos para a manteiga de amendoim e não posso sobreviver sem ela! 

Até breve! Abraço, 
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Olá Henry! 

 

 Que bom que você tenha chegado aqui em Maceió! A gente se vê daqui a pouco. Seguem as 

direções para chegar do aeroporto até a minha casa: pegue um taxi fora do aeroporto 

(recomendo um taxi porque o ônibus demora mais do que duas horas para chegar na minha 

casa). Vai custar mais ou menos R$75. Tem que dizer para o taxista que você vai atrás do 

Bompreço na Ponta Verde e ele vai saber onde fica. Para chegar na universidade da minha 

casa, você vai sair de casa e andar duas quadras ao norte e vai ver um ponto de ônibus perto 

do supermercado Palato. Lá você vai pegar o ônibus Eustáquio Gomes/Iguatemi. Vai demorar 

uma hora para chegar na universidade e quando o ônibus entrar na universidade, vai descer no 

ponto depois do prédio vermelho. Eu encontrarei com você lá. Qualquer coisa, me liga. Até 

logo. 

 

Boa tarde Henry,  

 

Que bom que você esteja querendo provar os pratos típicos de Maceió. Maceió fica no 

Nordeste do Brasil e tem uma culinária única. Aqui estão os pratos típicos que recomendo que 

você prove: 1. Tapioca- Tapioca é uma massa feita da mandioca. Ela vem quentinha numa 

forma parecida com crepe. Pode colocar recheio de ou comidas salgadas como, frango, queijo, 

palmito, e presunto, ou com comidas doces como goiabada, banana, e chocolate. As opções 

não tem limite! 2. Churrasco- Brasil ganhou fama mundial para o seu churrasco. Geralmente 

são carnes, como frango, bife, e porco feitas na grelha. É uma delicia! 3. Cuzcuz- Cuzcuz é 

uma comida típica do nordeste do Brasil que parece uma bolinha amarela. A massa é de milho 

e pode colocar qualquer recheio que você quiser, por exemplo, queijo, frango, coco, ou leite. 

4. Arroz e feijão- Não pode almoçar no Brasil sem comer arroz e feijão. Estas comidas fazem 

uma parte forte da cultura brasileira. O feijão é feito com temperos gostosos que você vai 

adorar. Para mim, um bom restaurante tem um ambiente agradável, música de boa qualidade, 

e comida deliciosa. Os restaurantes que eu recomendo incluem: 1. Akuaba: Este restaurante 

oferece comida baiana com muitas frutas do mar e leite de coco. O ambiente é relaxante e o 

serviço é bom. 2. Tataki oferece um rodízio de sushi bem barato com pratos japoneses 

variados. Eu sei que não é comida brasileira, porém, este restaurante vai te dar a oportunidade 

de provar a versão brasileira da comida japonesa. Vai comer muito cream cheese aqui! 3. 

Alagoana e Agua doce são restaurantes com um happy hour muito barato. Nestes dois 

restaurantes, você pode provar comidas típicas como churrasco, caldinho (sopa regional), e 
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casquinha de siri enquanto aproveita uma caipirinha com frutas locais. Na verdade, nunca fui 

a um restaurante aqui em Maceió que não gostei, então você não pode errar. Até logo! 

 

Olá Henry,  

Estou feliz que você me perguntou sobre a cultura brasileira porque é uma das minhas partes 

favoritas do país. A primeira coisa que você tem que aprender é que todo mundo tenta 

respeitar o outro, saudando com ou “bom dia” ou “boa tarde” ou “boa noite” (depende que 

horas são) quando encontrar com alguém. Até falam isso para os estranhos na rua e é muito 

importante fazer isso enquanto você está aqui. Outra coisa que é diferente do que os Estados 

Unidos é que as pessoas costumam comer um almoço muito grande e um jantar pequeno. Isto 

é o caso oposto dos Estados Unidos, mas você vai acostumar. Para mim, duas coisas que 

destacam na cultura brasileira são as músicas e as danças. Saindo na cidade ou assistindo uma 

aula de dança, você pode ouvir uma variedade de músicas como forró (do nordeste), samba, 

arrocha, carimbó (do Pará), e mais. Também, dá para ver pessoas dançando samba no pé e 

forró quando você sair em Maceió! Espero que você tenha a oportunidade de aprender! 

Finalmente, quero avisar que a maioria das vezes que alguém marca um encontro ou uma 

festa, vai começar uma ou duas horas depois do que as pessoas dizem. A vida, pelo menos em 

Maceió, é muito tranquila e as pessoas são mais relaxadas sobre o horário. Você vai perceber 

que isto é ao contrario da vida corrida na maioria dos Estados Unidos. No meu caso, o povo 

brasileiro tinha me recebido muito bem e acho que você vai adorar! Abraço, 

 

Boa tarde Henry,  

 

A minha família vai ficar muito feliz se você levar alguns presentes para eles. Vou te dar 

direções bem fáceis de seguir para facilitar as suas compras. Primeiro, pode comprar todos os 

itens no Artesanato que fica perto da praia no bairro Ponta Verde. Comprando estas coisas lá, 

você vai aproveitar preços bons e uma experiência cultural. Aqui está uma lista de presentes 

que eu recomendo: 1. A minha irmã pequena vai adorar uma camisa do time de futebol do 

Brasil. Como você sabe, o futebol é famoso aqui, então é uma lembrança especial daqui. 

Preço: R$25 2. O meu pai adora pimenta e fazem pimenta artesanal aqui que é muito gostosa. 

O sabor é muito diferente do que a pimenta nos Estados Unidos, então acho que ele vai achar 

interessante. Preço: R$10 3. A minha mãe ama a praia, e por isso, acho que ela gostaria de 

uma conga. Tente encontrar uma com a bandeira do Brasil. Preço: R$30 4. A minha avó vai 

querer um vaso com desenhos artísticos para colocar flores. É muito fácil encontrar e acho 
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que ela especialmente gostaria de um vaso com algum tipo de animal, como um pássaro 

colorido. Preço: R$30. Espero que possa encontrar tudo! Me avisa se tiver perguntas. Beijos, 
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ANEXO C – PRODUÇÕES TEXTUAIS NÍVEL C1/C2 

 

Oi cara, 

Que ótimo que você irá passar por aqui. Recomendo que você faça quase tudo fora de 

Fortaleza. Essa cidade tá bem complicada. A gente pode ir para Jericoacoara e Canoa 

Quebrada para curtir as praias bonitas do Ceará. A vida noturna em Fortaleza acontece quase 

tudo na Praia de Iracema. Moro pertinho, vou lhe mostrar!  

Ah, pode trazer para mim alguns temperos e cosias orgânicas para mim? Sinto muito falta 

aqui. 

 

Olá, 

Do aeroporto para minha casa deve pegar táxi. Vai custar 30 reais de dia ou 40 de  noite. Pode 

vir de ônibus, mas é uma viagem longa e não recomendo. Para ir até a UFC é fácil, só pegar 

ônibus (circular-12) na Praia de Iracema, pertinho da minha casa. 

 

Aqui comem muito arroz com feijão. Eu adoro. Você também terá que experimentar tapioca a 

açaí. Não é uma comida muito variada, mas é boa. Tem frutos do mar também. Eu fico um 

pouco decepcionado dos restaurantes e prefiro cozinhar. 

 

Cara, não é tão diferente. Os brasileiros são bem acolhedores (até demais as vezes!). São 

muito mais carinhosos do que os norte-americanos. E, conforme aos preconceitos, gostam 

muito de curtir, da praia e do futebol ;) São pessoas lindas, não se preocupe!  

 

Pode levar cachaça para fazer caipirinhas pra sua família. Eu levaria castanha de caju 

também, que é bom demais. Sobre vestuário, sei lá, eu quase sempre uso vestuário de praia. 

As decorações mais interessantes são da Amazônia. Do Ceará, acho que as coisas comestíveis 

são as mais interessantes.  

 

 

1.  

Olá Annie! 

Estou muito animada para te ver na semana que vem aqui no Brasil!  Como você já sabe, 

moro na cidade de Pato Branco, no interior de Paraná, e é uma cidade pequena.  Por causa do 

tamanho não tem muito para fazer, mas tenho certeza que vamos passar muito bem.  

Felizmente, você vai estar aqui durante a abertura de Natal, que terá lugar no dia 28 de 

novembro à noite no centro da cidade.  Nunca assisti, mas pelo que me disseram é uma das 

mais lindas celebrações de Natal do sul do Brasil e muitas pessoas vêm de outras cidades para 

assistir.  Parece que vai ter um desfile, decorações pela cidade toda, e uma casa temática do 

Papai Noel que dá para a gente visitar.  Além disso, sei que você gosta da natureza, e 
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podemos fazer algumas caminhadas em alguns morros perto daqui e também visitar uma 

cachoeira chamada Carleto, que tem uma ilha no meio do rio.   

 Não tem muita vida noturna na cidade, mas há alguns bons lugares para passar bem.  

Alguns restaurantes servem crepes, pizza e o X-Polenta (a especialidade de Pato Branco), 

então temos muitas opções para o jantar.  Depois podemos ir a um barzinho no centro 

chamado Bodeguero, que muitas vezes tem rock em vivo.  Também dá para descer do 

Bodeguero a outro bar que tem sinuca para passar o resto da noite.   

 Além disso, gostaria de te pedir um favor.  Poderia me trazer um pote de xarope de 

bordo?  Você sabe quanto o adoro, e realmente não se encontra aqui no Brasil.  Suponho que 

nas cidades maiores como São Paulo deveria ter, mas não existe aqui em Pato Branco.  Cresci 

em Vermont—o estado que produz a maior quantidade desse xarope de qualquer um nos 

Estados Unidos—e realmente sinto falta do xarope, que comia muito com minha família lá.  

Se tiver espaço nas malas e der para você me trazer um pouquinho, agradeço muito! 

 Bom, espero que a viagem seja fácil e não hesite de entrar em contato com qualquer 

dúvida!  Estou ansiosa para passarmos tempo juntas depois de tanto tempo! 

Beijos, 

 

2.  

Oi Annie, 

Que bom ouvir que você chegou no Brasil!  Imagino que a viagem foi bastante cansativa e 

que você está acabada e querendo descansar.  Então, para chegar à universidade onde eu 

trabalho e a minha casa, é um pouco complicado.  Para começar, você chegou de avião em 

Curitiba já que o aeroporto mais perto é lá, não é?  Se for o caso, você vai ter que pegar vários 

métodos de transporte para chegar em Pato Branco. 

 Para chegar do aeroporto de Curitiba até a rodoviária de Curitiba, tem um ônibus que 

sai de fora do aeroporto que vai para alguns pontos centrais em Curitiba, incluindo a 

rodoviária.  É um ônibus expresso, então vai demorar uns 30 minutos e deve custar ao redor 

de R$12.  Se você sai do aeroporto, vire à direita e vai ver um balcão que diz “Ônibus 

Expresso”: vai lá e compra a passagem antes de subir no ônibus.  Não tem como perder a 

rodoviária.  Você vai ver um monte de ônibus e todo mundo vai descer.   

 Quando você chegar lá, entra no lado estadual do terminal e encontra o balcão da 

companhia Princesa dos Campos.  Não tem muitas saídas diárias para Pato Branco, mas 

normalmente tem cedo de manhã e de novo pelas 14h-15h.  A passagem vai sair uns R$100, e 

a viagem demora entre 7-8 horas, dependendo do trânsito.  Daí é só descansar e esperar até 
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chegar em Pato Branco!  É um pouco difícil saber quando descer, já que o ônibus para em 

muitas cidades pequenas no caminho e a rodoviária de Pato Branco não tem cartaz, mas se 

você pede para o motorista te avisar, aí fica mais tranquilo.   

Quando você chegar em Pato Branco, infelizmente não tem ônibus que passa na 

rodoviária que vá para a universidade ou minha casa.  Teria que pegar táxi para ir à minha 

casa, que fica na mesma rua, mas é um pouco longe para ir a pé se você tem bagagem.  O táxi 

sai só 10 reais, no máximo, e pode pedir para o taxista te levar no prédio Modena Park, 

número 605 na Rua Paraná.  Se eu não estiver em casa, é provável que esteja na universidade.  

Saindo da minha casa, caminha duas quadras reto, e daí vira à esquerda.  Vai ver um ponto 

amarelo, e de 20 em 20 minutos passa o ônibus que diz “Avenida Tupi-Alvorada”.  Pega 

aquele, que sai R$2,60, e vai demorar quase 20 minutos para chegar lá.  Como o ônibus entra 

na universidade, você vai ver os cartazes com o nome “UTFPR”, e tem uma pista de atletismo 

à direita.  Desce lá e eu vou estar te esperando!  Avise-me se tiver qualquer dúvida ou 

problema! 

Até pronto, 

 

3 

Oi Annie, 

Para responder às tuas perguntas sobre os tipos de comida aqui, não se preocupe: você 

vai adorar!  O Brasil tem várias comidas típicas, e como você vem na época das Festas 

Juninas, vai ter algumas comidas típicas de Pato Branco também. 

 Na verdade, eu gostei de todas as comidas que já experimentei aqui.  Típicas do Brasil, 

o pão de queijo, brigadeiro, doce de leite, churrasco e pastel são comidas muito gostosas que 

você precisa experimentar enquanto estiver aqui.  Além disso, já que estamos nas Festas 

Juninas, tem mais comidas típicas, incluindo o pinhão (um tipo de semente da araucária), o 

quentão (um vinho quente com especiarias), a paçoca e o pé de moleque (doces feitos com 

amendoim), e a cocada (um doce feito de coco).   

 Aqui em Pato Branco não tem muitos restaurantes chiques, mas tem um que é melhor 

do que os outros, chamado Agua Doce.  O serviço é ótimo, o ambiente é aconchegante, e tem 

uma boa relação entre a qualidade da comida e o preço.  Também tem uma ótima sorveteria 

no centro que tem sabores diferentes todo dia, já que o sorvete é feito caseiro.   

 Vamos comer muito bem! 

Beijos, 

4 
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Oi Annie, 

Sei que os estereótipos sobre o Brasil são muito comuns nos EUA, mas quase nada do 

que eu ouvi falar antes de vir para aqui acabou sendo verdade.  Primeiro, tinha ouvido falar 

que tinha muita praia e que fazia calor, mas não tinha noção de quanta diversidade tem em 

termos de clima, comida, costumes e tradições.  Em Pato Branco, faz frio durante o inverno, e 

no Sul tem outros tipos de comida desconhecidas no Nordeste.  O sotaque também difere 

muito dependendo da região do país, e cada região (cada cidade, na verdade) tem um léxico e 

variação fonética bem distintos, até das cidades geograficamente próximas.  Outra coisa que 

não esperava foi a preocupação com a aparência física.  Muitos gastam muito dinheiro e 

tempo nos procedimentos de embelezamento, e todos sempre estão “produzidos”, como dizem 

aqui: não saem de casa sem pintar as unhas, sem vestir saltos ou sem se maquiar.  Essa foi 

uma diferença que me chocou bastante, especialmente porque sou de uma região dos EUA 

onde as pessoas normalmente não se preocupam com esse tipo de coisa. 

 Tem alguns aspectos da cultura que esperava: o brasileiro adora futebol, e tem uma 

cultura de música bem forte, mas não é limitada à música brasileira (tem muita influência 

estrangeira também).  Infelizmente, o estereótipo de que há muita burocracia e 

desorganização tende a ser verdade, como bem descobri quando tive que fazer todos os 

formulários para me tornar um residente legal no Brasil.  Além disso, a ênfase na família é 

bem diferente do que nos EUA.  Não é que os nossos laços familiares sejam mais fracos do 

que aqueles no Brasil, mas aqui as famílias mantêm uma relação íntima e forte que é diferente 

por causa da quantidade de tempo que passam juntos.  Quer dizer, os alunos que vão para 

outra cidade para estudar voltam sempre que possível para casa (alguns voltam todo final de 

semana), e aqueles que moram na cidade com as famílias passam os finais de semana juntos e 

quase sempre fazem um grande almoço com todos no domingo.  Parece ter mais necessidade 

de se ver—em pessoa—do que nos EUA.  Dito isso, não sei qual que é melhor: nas duas 

culturas a família é importante, mas temos maneiras diferentes de manter e mostrar essa 

intimidade.   

Enfim, Brasil não é todo praia, carnaval e futebol, e Pato Branco é bem diferente da 

primeira impressão do Brasil que têm muitas pessoas de fora.  Você vai aprender muito 

quando vier para aqui mas acho que você vai gostar.  É um mundo diferente—diferente até 

em relação aos outros países na América do Sul—mas é único e tem muito para aproveitar. 

 Até pronto, 
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5 

Oi Annie, 

Em relação a presentes para levar aos EUA do Brasil, vai ter que ir para outro lugar 

que não seja Pato Branco.  Aqui tem algumas coisinhas, tipo chaveiros e tecidos, mas não tem 

muito já que não é uma cidade turística.  Em Curitiba tem muitas mais opções, e você poderia 

ir para o mercado ao ar livre e procurar uma rede ou um quadro para a casa.  São decorações 

muito lindas que, na maioria, são feitas aqui no Brasil e que podem servir como bons 

presentes para teus pais.  Para tua irmã, tem muitas jóias feitas de madeira exótica brasileira, 

de casca de coco ou de conchas que são bem lindas, caso ela gostar desse tipo de coisa.  Para 

teu irmão mais novo, daria para levar um par de Havaianas, que são muito mais baratas aqui 

do que lá, e tem desenhos muito divertidos com personagens de filmes.  Nenhum desses 

presentes seria muito caro; acho que o mais caro seria o quadro ou a rede, mas esses não 

devem passar dos R$100.  Outras ideias poderiam incluir biquínis, cangas, cachaça (uma 

bebida alcoólica típica) ou uma camiseta de futebol, se tiver algum amigo que gosta de 

esportes.   

 Como já disse, não é muito fácil encontrar essas coisas turísticas aqui em Pato Branco, 

mas em qualquer cidade grande—Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, etc.—vai 

poder encontrar em todo lugar.  Talvez tenha tempo para passar em algumas lojas antes de 

voltar para os EUA! 

Boa viagem! 

 

Oi querido!  

Tudo bem? Vc gosta de praia? Então vc vai adorar Fortaleza!  Com sete dias, acho que da pra 

vc aproveitar muito da cidade e mais! Enquanto vc ta aqui, vc tem que conhecer as praias 

lindas do Ceará. Se tiver tempo, acho que super vale a pena ir pra Jericoacoara, mesmo que 

fique um pouqinho mais longe da cidade. Se não quiser passar muito tempo fora da cidade, 

deve ir passar um fim de semana ou alguns dias em Canoa Quebrada, outra praia linda daqui.  

Dentro da cidade, vc tem que ir ao Centro pra vistar o Mercado Central e a Praça da Ferreira. 

Lá, vc pode aproveitar do melhor pastel da cidade no Leões do Sul! Tbm tem que ir ao 

Dragão do Mar, tanto de dia como de noite. Tem vários museos, restaurantes, coisas legais pra 

fazer. A noite, o Dragão tbm tem muitas opções de bares e baladas pra vc aproveitar. Tem a 

feirinha de Beira Mar pra vc fazer compras e a feirinha fica pertinho do melhor sorvete da 

cidade: 50 sabores. Vc tem que ir!  Finalmente, um do meus lugares favoritos é o ponte 
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metálico. Na verdade, não é nada especial, mas pra mim ofrece a melhor vista do pôr-do-sol 

na cidade. 

Quando vc vier, pode fazer um favor pra mim? Eu to com muitas saudades de peanut butter. 

Pode trazer uma jarra pra mim? Da pra encontrar o peanut butter aqui, mas só tem marcas 

ruins e sai muito caro! É engraçado, porque não como tanto peanut butter nos EUA, mas 

quando eu to fora do país, sinto muitas saudades. Muito brigada! Tô ansiosa pra sua visita! 

Beijos! 

 

Que bom que vc chegou tranquilo! Do aeroporto pra minha casa, a melhor maneira é pegar 

taxi. É muito mais facil e, dependendo do horário do dia, demora muito pouco pra chegar. 

Quando vc for sair do aeroporto, vai ver placas pro taxi especial e taxi comum. Pega o taxi 

comum! Sai muito mais barato.Dai, só tem q dar meu endereço ao taxista.Tbm pode dizer que 

ficar perto do pão de açúcar na abolição.  

Da minha casa pra a UFC tbm é muito facil.Sai do meu apartamento, vai pra direita, pega a 

primeira isquerda, e isquerda de novo na avenida Antônio Justo. Chego una parada. Agora, é 

so esperar o ônibus 29 (o Parangaba/Nautico) chegar.Depois de subir no ônibus, demora mais 

ou menos 30 minutos pra chegar na universidade. Vc pode pedir pro trocador ou o motorista 

onde descer, mais é a parada depois da IFCE.Então, o ônibus vai passar um forte grande do 

exército e depois para na IFCE. Vc desce na próxima. Espero que dê certo! Se precisar de 

mais ajudar, me avise! Bjos 

 

Amigo, a comida do Ceará é top! Alguns pratos típicos incluem o baião de dois (uma mistura 

de arroz com feijão), caranguejo, e vários outros mariscos e peixes.Vc vai adorar! Pra comer 

comida cearense boa, deve ir ao Coco Bambu ou Colher de Pau, dois restaurantes em 

meireles/varjota que tem comida incrível. Mas, são pouqinho caros. Uma outra opção é comer 

nas barracas da praia. Pra mim, nada fica melhor do que passar um dia na praia e dividir um 

peixe frito com salada, baião, e batatas fritas com amigos! Que delicia!  

Vc tbm tem que tomar o sorvete de 50 sabores. Tem quase 100 sem sabores é todos são 

ótimos! Vou te levar pra lá um dia! 

 

Oi! 

Em vários respeitos, os costumes daqui são igual que de lá. Uma grande diferença chega bem 

no início.Quando vc conhece uma pessoa pela primeira vez, ele (ou ela) vão te abraçar e te dar 

dois beijos (se fosse um homem, só vou te dar um abraço). Que mais? Geralmente, os 
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brasileiros já ficam mais perto dos outros, pelo menos comparados com a gente, né? Mas não 

fica assustado! É perfeitamente normal! Uma outra coisa que eu já percebi, é isso é mais ainda 

no nordeste, é que os brasileiros adoram tomar banho e ficar limpos. Eles normalmente 

costumam tomar dois o três banhos cada dia! No papel, parece estranho, mas quando vc vier 

pra cá, vc vai sentir o calor e vc vai entender! 

  

Pra comprar souvenirs, tem muito lugar bpm aqui. Tem o Mercado Central no centro, mas 

meu lugar favorito é a feirinha de beira mar. Tem de tudo! Tem chaveiros, ímãs, cartas postais 

e mais! Aí, vc tbm pode comprar cachaça e castanha, que são coisas muito típicas daqui! As 

coisas na feirinha normalemte são baratos. Tem coisas baratos, de dois ou três reais, e também 

tem coisas mais caro, com obras de arte,  ou coisas de renda. E, além disso, tem coisas pra 

todo mundo—familia, amigos, todos!  

 

1. E aí, cara! Tudo bom? Estou muito animado para te-receber aqui no Rio—vai ser excelente, 

sem dúvida. Como estou trabalhando durante a semana, quero sugerir algumas atividades de 

coisas legais para fazer ao longo da sua aventura. Todas as atividades que sugiro são bem 

turísticas, mas estou convencido do que você vai adorar. Escolhei coisas atléticas para você, 

que sempre quer fazer quando estamos juntos. 

a. Corcovado—trilha de meio-alta intensidade até o icônico Cristo. Demora 1,5-2,5 horas, 

dependendo do seu nível de energia e animação ;) 

b. Praia Vermelha—uma praia linda e menos cheio. Sugiro que compre uma água de coco e 

um milho e aproveite do cenário maravilhoso.  

c. Pão de Açucar—trilha da meia intensidade até Moro da Urca e Pão de Açucar. Tem que 

comprar um bilhete para pegar o bonde elétrico para uma vista panorâmica do Rio. É 

simplesmente maravilhoso. 

d. Pedra da Gávea—trilha da alta intensidade até a vista mais icônica da cidade. Pergunta para 

alguém para fazer a trilha durante a madrugada para visualizar o nascer do sol. Vale a pena. 

e. Ipanema—tem que passar um dia (pelo menos) tomando caipirinhas na praia. Vá entre 

postos 8 e 9 para uma aventura na comunidade gay no Rio; são muito amigáveis ;) Compra 

uma sunga antes de ir!! 

f. Leme até Leblon—aluga uma bicicleta para fazer um passeio no caminho desde Leme até 

Leblon. Toma um açaí batida com banana e aproveita do sol! 

g. The Week—ótimo clube gay sábado da noite. Começa as 1 horas e fica até quiser! 

h. Lapa—pode dançar toda noite aqui nos vários bares com música ao vivo! 
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Pode fazer alguma coisa para mim? Estou precisando dum iPad para dar aula aqui na 

universidade! Sinto a falta de ter alguma coisa interativo e menos pesado do que o meu 

notebook! Obrigado! 

 

Até já! 

 

2. Que seja bem vindo, cara! OK, sugiro que chega de taxi do aeroporto até a minha casa. 

Pega um taxi lá fora do Galeão, e fala para o motorista te-deixar no endereço seguinte: 

a. 81 Avenida Atlântica, Ipanema 

 

O taxi vai custar 80 reais, mais o menos. Pode trocar dinheiro lá no aeroporto, tá? 

 

Quando chegar lá, vai pegar o metrô do General Osório até Coelho Neto (fica em frente do 

meu apartamento, ao lado do restaurante “Bibi.” Vai custar 3 reais. No Coelho Neto, vai sair 

da estação e pegar o ônibus “712 Seropédica.” O ônibus vai custar 3,75 reais. Fala pelo 

motorista te-deixar no Rural. Vou combinar com você lá ao lado do prédio principal que 

parece a Casa Branca. 

 

3. Oi, lindão! Chegou seguro ao aeroporto? Tudo beleza? Em geral, você vai ficar meio 

frustrado com a comida na minha cidade. Tem principalmente coisas fritas...bem fritas. Mas 

quando você chegar, vou te-trazer ao meu restaurante preferido: Mr. Fuji! Tem sushi e 

sashimi delicioso e barato. Vai gostar. Além disso, eu como principalmente no bandejão. Tem 

comida típica brasileiro, tipo arroz, feijão, carne, salada, beterraba, frango. Quase esqueci: 

tem também sucos naturais MARAVILHOSOS! Tem combinações ótimas como cenoura com 

laranja que vai adorar. Até logo! 

 

4. Cara, é muito mais fácil explicar todo quando chegar aqui, mas te-falo em breve o que 

achei sobre os costumes aqui no Brasil. Todo mundo sabe os estereótipos do típico brasileiro; 

que ele tem uma personalidade muito quente e tranquilo, que ele gosta muito de aproveitar da 

vida, e que o Rio é bem perigoso. Na minha experiência limitada, é mais o menos assim. Os 

meus amigos aqui são muito legais. Sempre me convidam para fazer atividades legais, mas 

não importa se alguma coisa não acontece como planejado. Os meus amigos na universidade 

gostam muito da festa—tem algum evento com dança típica, bebidas, e música quase cada 

noite da semana. Me-lembra das festas universitárias na Universidade de Michigan antes das 
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competições do futebol norte-americano. Além disso, o Rio é verdadeiramente perigoso. Já 

fui assaltado com arma algumas vezes. Perdi tudo, cara. Tem cuidado. Deixa tudo em casa, 

mas traz suficiente dinheiro pelos ladrões se acontecesse alguma coisa, viu? 

 

5. Cara, vai achar tudo na feira hippie do General Osorio. Vou lá toda segunda-feira para 

comprar souvenires para a minha família e os meus amigos. Lá vai achar camisas com 

imagens icônicos do Rio, sungas lindas para os seus amigos mais safados, faldas e vestidos 

pelas mulheres na vida, e Havaianas – o sapato oficial do Brasil! O preço varia bastante, mas 

se pagar com dinheiro, vai ficar mais barato. Felizmente, o dólar é muito forte agora aqui no 

Brasil! Também vai achar garrafas da bebida típica do Brasil: cachaça! Vai custar 15 reais 

para uma garrafa de 500 mL. Eu gosto mais de comprar obras da arte lá na feira. Tem pinturas 

súper lindas lá de vários tamanhos. Se comprar vários quadros dum artista particular, vai 

ganhar um desconto. Boa sorte!! 
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ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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