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Objetivos 

(i) Dar a conhecer a constituição de um corpus de 
aprendentes de língua estrangeira/segunda; 

 

(ii) Mostrar as potencialidades deste tipo de corpus na 
investigação e no ensino. 



Apresentação 

• O Corpus de Português Língua Estrangeira/Língua Segunda – 
COPLE2  

 

• Compilação de materiais produzidos no âmbito dos cursos de 
Português Língua Estrangeira do Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa (ICLP) e dos exames de acreditação do Centro de 
Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE). 

• Apoiado financeiramente pela ADFLUL e pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, através do projeto LeCIEPLE (F.C. 
Gulbenkian, 134655, A. Gonçalves – I.R.). 



Constituição do Corpus 

Fase 1 
• Compilação e digitalização 

– 1000 textos escritos (156.691 palavras) 
– 500 alunos/candidatos de PLE/L2 que frequentaram a FLUL 

(ICLP e CAPLE) nos anos letivos de 2010-2012 
• Registo dos metadados (e.g., LM, L2, nível de proficiência, tipo de 

teste, etc.) 
 
Fase 2 
• Transcrição 

– 300 gravações 
• Alinhamento de texto e sinal acústico 



Perfil dos informantes (metadados) 

•  Idade: 18-40 anos (80% 18-30 anos;  20% 31-40 anos); 
 

•  L1: 14 diferentes (mínimo de 6 informantes por L1, 
para o registo escrito). 

 

 
 

__________________ 

Dada a heterogeneidade dos aprendentes, exerceu-se um controlo rigoroso sobre as variáveis dos 

informantes e dos textos para tornar mais transparente a interpretação dos dados. 



Perfil dos informantes (metadados) 



Perfil dos informantes (metadados) 

•  Nacionalidade (relevante no caso de línguas que são 
faladas em vários países – e.g., Mandarim/Cantonês: 
China; Macau; Hong Kong; Taiwan) 

•  Habilitações académicas 
•  Conhecimento de outras línguas estrangeiras 
•  Nível de proficiência (inicial, elementar, intermédio, 

avançado, superior) 
•  Tipo de curso (anual ou de verão) 
•  Anos de estudo de Português 



Perfil dos textos (metadados) 

• Registo (argumentativo, informativo, narrativo, carta 
pessoal, carta formal, diálogo, e-mail, crítica de uma 
obra) 

•  Tópico (férias, a vida do informante em Portugal, 
reclamação num restaurante/agência de viagens, etc.) 

•  Tipo de tarefa (teste diagnóstico, intercalar ou final, 
trabalho de casa, exame CAPLE) 

•  Condições da tarefa (limite de tempo para redigir) 
•  Recurso a materiais didáticos auxiliares (dicionários, 

gramáticas, outros). 



Perfil dos textos (metadados) 



Perfil dos textos (metadados) 



Transcrição dos dados 

• Seleção e digitalização dos textos  transcrição em 
formato XML, de acordo com as normas de 
transcrição estabelecidas pela Text Encoding Initiative 
(TEI)*. 

 
• Cada ficheiro contém um cabeçalho com os 

metadados detalhados, o texto produzido pelo 
informante e a sua codificação. 

__________ 
* Consórcio de várias instituições que criam normas de representação de textos em 
formato digital. 



Excerto de cabeçalho TEI e XML 



Transcrição dos dados 

• Objetivos da transcrição: 
 
– dar conta, de forma fiel, de todas as modificações 

assinaladas pelo informante durante a produção do 
texto (apagamentos, adições, alternativas, etc.) 

– assinalar as correções ou comentários introduzidos 
pelo professor/avaliador 

– anonimizar todos os dados pessoais, bem como 
eventuais referências críticas no interior dos textos. 



Transcrição dos dados 

• Excerto de um ficheiro XML: 
<p>Normalmento, Eu acordo às oito 
horias de manhã, <del 
hand="zh010">t</del> e tomo o duche 
e o pequeno-almoço. Eu saio de casa e 
apanho o metro para universidade, eu 
chego o escritório de XX <del 
hand="corrector">á</del><add 
hand="corrector">às</add> nove de 
manhã. <hi hand="corrector" 
rend="underlined">Eu escrevo <add 
hand="zh010">os</add></hi> livros 
de engenheiro, ou tenho curso. 

• Versão original do aluno: 



Normalização, legalização, anotação PoS e 
codificação do erro 

No COPLE2 
• será possível visualizar diferentes versões dos textos 

na plataforma TEITOK (Janssen 2014): 
– código XML; 
– paleográfica (visualização gráfica das alterações ou 

dos sublinhados ou outras marcas feitas pelo 
professor/avaliador); 

– versão produzida pelo aluno; 
– corrigida pelo professor/avaliador; 





Normalização, legalização, anotação PoS e 
codificação do erro 

– normalizada quanto à ortografia (normalização de 
palavras com erros ortográficos); 

– lematizada e anotada morfossintaticamente (em 
curso); 

– codificação do erro a partir de um esquema 
tipológico (em curso). 





Aplicações 

• Investigação 
 

• Ensino (formação de contínua de professores) 



Aplicações 

• Investigação 
 
– Descrição dos dados 

• identificar erros gerais na aprendizagem de 
PLE/L2 (que contribuirão para o conhecimento 
das áreas críticas de aquisição do PLE/L2); 

• Identificar erros de língua que possam resultar 
de transferências da língua materna ou de outras 
línguas estrangeiras previamente adquiridas 
(PL3); 



Aplicações 



Aplicações 

• Investigação 
 
– Explicação dos dados 

• Considerar os dados obtidos para a verificação 
de hipóteses de aquisição de L2 ( será 
necessária a associação deste tipo de corpus a 
testes experimentais, que permitirão outros 
tipos de observações e de análises). 



Aplicações 

• Ensino (formação de contínua de professores) 
 
– usar materiais que ilustrem a interação escrita/oralidade 

(pouco frequentes no contexto de ensino de PLE/L2); 
– desenvolver aplicações e materiais didáticos na área do 

ensino do português, adequando estratégias de ensino a um 
público-alvo específico; 

– fornecer dados sobre a intervenção do professor na correção 
dos textos (permitindo construir conhecimento sobre a sua 
prática e favorecendo reflexões sobre ela no contexto da 
formação de professores). 



Comparação PE / Mandarim (orações relativas): 

Relativas restritivas (propriedades) PE Mandarim 

Núcleo Inicial + - 

Final - + 

Relativização de Sujeito, OD, OI, OBL, 

POSS 

+ + 

Estratégia de lacuna (gap) + (só com Suj e 

OD) 

+ 

Omissão de relativizador (que /       DE) - - 

Pronomes relativos + - 

Movimento-wh + - 

Arrastamento de  preposição + - 

Abandono de preposição - - 

Corte de preposição + (não canónico) ?? 

Pronome 

resumptivo 

Opcional + (não canónico) + (OD) 

Obrigatório - + (OI, POSS) 



Breve exemplo (orações relativas) 

• Produção de orações relativas por aprendentes de PLE chineses 
(Alexandre & Pinto 2014): 

 

• Várias estratégias: 

(i) ‘Evitação’ (omissão de relativizador e/ou parataxe) 

(ii) Cortadora (omissão de preposição antes do relativizador) 

(iii) Relativizador universal [+locativo] (onde) 

(iv) Relativizador universal [+humano] (quem) 

(v) Inserção de pronome relativo (o qual) 

 



Breve exemplo (orações relativas) 

(i) ‘Evitação’ (omissão de relativizador e/ou parataxe): 

 

(1) Este cidade é muito pequeno mas há muito pessoas  moram lá. 

(PE = … há muitas pessoas que moram lá) 

 

(2) Também há escritors famosos  expressam as suas ideias para… 

(PE = escritores famosos que expressam…) 

 

(3) Nós dançaramos com outras pessoas. as pessoas são símpaticas. 

(PE = dançávamos com outras pessoas, que eram simpáticas.) 



Breve exemplo (orações relativas) 

(ii) Cortadora (omissão de preposição antes do 
relativizador): 

 

(4) este é uma das razões  que vim a Lisboa… 

(PE = razões por que vim…) 

 

(5) Todos os empregos  que eu trabalhava são para 
receber mais experiência e estudar. 

(PE = empregos em que eu trabalhava….) 

 



Breve exemplo (orações relativas) 

(iii) Relativizador universal [+locativo] (onde): 

 

(6) eu tenho bebido café no bar onde perto de praia. 

(PE = bar que fica/é perto…) 

 

(7) é uma vila de pescadores onde fica norte de Lisboa. 

(PE = de pescadores que fica a norte…) 



Breve exemplo (orações relativas) 

(iv) Relativizador universal [+humano] (quem): 

 

(8) Antigamente, só queria ser a pessoa quem estava nas 
fotos. 

(PE = pessoa que estava…) 

 

(9) Com certeza, há pessoa quem escreve bem a sua 
língua. 

(PE = pessoas que escrevem…) 



Breve exemplo (orações relativas) 

(v) Inserção de pronome relativo (o qual): 

 
(10) Entretanto, quando eu fui ao estabelecimento, o qual 

também estava fechado e não havia nenhem aviso na 
porta. 

(PE = estabelecimento, que também…) 

 
(11) Ele apresentou um telemóvel o qual está no período 

da promoção. 
(PE = telemóvel que está…) 



Breve exemplo (ensino) 

• Formação contínua de professores de português língua não 
materna 

• Identificar erros de língua mais frequentes  

– Erros assinalados e corrigidos (a roxo) 

– Erros assinalados, mas não corrigidos (a verde) 

– Erros corrigidos, mas não assinalados (a amarelo) 

– Erros que não foram assinalados nem corrigidos (a vermelho) 

• Construir grelhas de erros (sistematização da informação sobre os 
tipos de erros mais frequentes) 

• Desenhar tarefas em língua (gramaticais e comunicativas) 
baseadas nos tipos de erros mais frequentes. 



Breve exemplo (ensino) 

 

que 

: eu bebo 

4zhItTD da d>t: romântico 



Breve exemplo (ensino) 

 

férias 

para passar 

umas 
de 

que 

tiver(es) 

conheci 

há muitas pessoas e a praia é… 

fala 
beijinhos 

se chama 

2zhItTD 

deve(s) 

da 



Grelha de tipologia de erros: 

Tipos de erro Ocorrência Correção Atividade 

Sintaxe 

Determinação 

Omissão 

 

perto de praia… perto da praia… 

Preenchimento 

de espaços; 

Correspondên

cias; 
Escolha 

múltipla; 

Entrevista; 

Dramatização 

… 

Inserção uma semanas das 

ferias… 

umas semanas de 

férias… 

Ordem dos pronomes uma rapariga que 

chama-se… 

uma rapariga que 

se chama… 

Relativas 

Omissão/substitui

ção do 

relativizador 

(que) 

Há muito tempo  

não te vi. 

 

costa de caparica 

onda fica em… 

Há muito tempo 

que não te via. 

 

costa da caparica, 

que fica em… 

Morfossinta

xe 

Concordância verbal Estás tudo bem? Está tudo bem? 

Concordância nominal uma semana de 

ferias… 

 

eu tenho nadada… 

umas semanas de 

férias… 

 

eu tenho 

nadado… 



Grelha de tipologia de erros: 

Tipos de erro Ocorrência Correção Atividade 

Coesão e coerência 

Às 10:30 eu tenho 

bebida café… 

 

a areia era branca… 

Às 10:30 eu bebo 

café… 

 

a areia é branca… 

Debate 

… 

Ortografia (por vezes, condicionada pela 

fonologia) 

Romândico 

Beijinos 

Ferias  

Romântico 

Beijinhos 

Férias 

Leitura 

expressiva

… 
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