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Resultados: A título de ilustração, é 

apresentada uma tarefa elaborada para o 

Inglês IV, cujo eixo temático é Contemporary 

Issues in Cinema and Literature. 
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Introdução: Os programas das disciplinas de 

Inglês do curso de Letras da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul são 

organizados a partir de eixos temáticos, nos 

quais circulam determinados gêneros do 

discurso. O trabalho aqui apresentado é um 

recorte do projeto intitulado Construção de 

um banco de tarefas pedagógicas para as 

disciplinas de inglês do curso de  Letras: 

compilação de corpus e aplicações didáticas, 

cujo propósito é a compilação de corpus de 

textos nos gêneros abordados em cada 

disciplina e a elaboração de tarefas 

pedagógicas que trabalhem os recursos 

linguísticos pertencentes a tais gêneros.  

Objetivos: [1] atualizar o corpus através de 

compilação de novos textos para cada disciplina; 

[2] analisar o corpus na busca de padrões de uso 

da linguagem; [3] elaborar tarefas pedagógicas a 

partir dos recursos linguísticos que circulam nos 

gêneros trabalhados. 

Metodologia: [1] seleção e compilação de novos 

textos para a atualização do corpus; [2] análise do 

corpus através do software AntConc na busca de 

padrões de linguagem: pacotes lexicais, palavras-

chave, listas de palavras, colocações, etc; [3] 

comparação do corpus compilado com um corpus 

de referência para a geração de palavras-chave e 

listas de palavras; [4] elaboração de tarefas 

pedagógicas a partir dos padrões de linguagem 

encontrados para trabalhar os recursos linguísticos 

necessários para a compreensão e produção dos 

textos trabalhados nas disciplinas. 


