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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

O presente trabalho se insere em um projeto de
pesquisa que visa elaborar um Manual para divulgação de
materiais lexicográficos. A bibliografia nacional disponível
sobre uso de corpus em sala de aula está voltada para o
aluno, e não para o professor.
Atualmente, no que diz respeito a materiais
lexicográficos, além de dicionários, os professores também
contam com ferramentas computacionais disponíveis na
rede, bem como o Corpus de Referencia del Español Actual
(CREA).

O objetivo da presente comunicação é avaliar de
que maneira as opções de busca do CREA poderiam ser
empregadas pelo professor de espanhol na sua tarefa
pedagógica, especialmente no que diz respeito ao campo
das colocações.

METODOLOGIA
A metodologia está baseada no método Classroom Concordancing (SARDINHA, 2004), em que se utilizam concordâncias
retiradas de corpora, o que possibilita visualizar padrões de combinações de uso no uso autêntico da língua. Dessa forma,
procura-se estabelecer uma correlação entre as tarefas de livros didáticos e as diferentes opções de busca e recuperação
de dados oferecidos pelo CREA.
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PRIMEIROS RESULTADOS
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