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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo a investigação do léxico específico da cardiopatia 

congênita, subárea da Cardiologia, com vistas à elaboração de um dicionário de cardiopatia 

congênita direcionado para o público leigo (não especialista), o qual contém como entradas 

unidades lexicais especializadas (ULEs) em língua portuguesa, e que apresenta definições 

redigidas especificamente para esses usuários. Com o propósito de confeccionar tal 

dicionário, foi elaborado um corpus formado por textos em português (variante brasileira) da 

área da cardiopatia congênita, extraídos de sites da Web, capítulos de livros, teses e 

dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de curso, artigos acadêmicos e de 

divulgação científica, notícias e resumos de artigos científicos e eventos. Para processar e 

analisar o corpus, foi utilizada a ferramenta WordSmith Tools, amplamente empregada em 

pesquisas do gênero. A análise da definição lexicográfica e terminográfica, conforme 

descritas na bibliografia de estudos da área, foi o embasamento para atender aos propósitos 

do dicionário, partindo da hipótese de que é possível elaborar, mesmo num âmbito 

especializado, definições de ULEs apropriadas para um leitor não especialista. Com foco na 

busca de estratégias e de modelos de definição, e com base na revisão bibliográfica realizada, 

foram eleitas as estratégias mais apropriadas para a redação de nossas definições. O produto 

lexicográfico conta com 70 verbetes, cada um com uma definição simplificada, exemplo de 

uso, sinônimos (se encontrados) e remissivas (se necessário). 

 

Palavras-chave: Lexicografia Especializada; Terminologia; definição; cardiopatias 

congênitas. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of the present work is to investigate the lexical items of the area of Congenital 

Cardiopathy, a subarea of Cardiology, in order to compile a dictionary of Congenital 

Cardiopathy targeted especially at lay people (non-specialists), containing entries with 

specialised lexical units (SLUs) in Portuguese, and  definitions specifically written for that 

kind of user. In order to develop the dictionary, a corpus was compiled with texts in 

Portuguese (Brazilian variety) about  congenital cardiopathy  extracted from websites, 

book chapters, theses, monographs, final year dissertations, academic papers, popular 

science magazines, newspaper articles and abstracts from academic papers and 

presentations. The software WordSmith Tools, broadly used in similar researches, was 

adopted to process and analyze the corpus. A study was conducted on lexicographic and 

terminological definitions as described in Lexicography and Terminology bibliography, 

looking for a basis to support the dictionary‟s purposes, and with the hypothesis that it is 

possible to develop, even within a specialized field and lexicon, definitions of specialized 

lexical units appropriate for non-specialized readers. Focusing on search strategies and 

models of definition, a bibliographic review was conducted, from which the most 

appropriate strategies for writing our definitions were chosen. The dictionary has 70 

entries, each of them with a simplified definition, an example sentence, synonyms (if found) 

and cross references (if necessary). 

 

Key-words: Specialized Lexicography; Terminology; Definition; Congenital 

Cardiopathies. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Aproximadamente uma em cada cem crianças que nascem no Brasil possui 

cardiopatia congênita (PINTO JUNIOR et al. 2004). Apesar disso, observa-se a falta de 

fontes de informação confiável para os familiares dessas crianças, que, durante as consultas e 

os exames médicos, veem-se diante de termos médicos frequentemente complexos e opacos, 

cujo entendimento é obscuro e, muitas vezes, inexistente, fato esse que provoca desejo e 

ansiedade por desvendá-los e compreendê-los em sua totalidade. 

O contato do leigo com a linguagem médica especializada se dá não somente no 

âmbito do consultório ou do hospital, mas também na sua própria casa, visto que, 

atualmente, o acesso à Internet é cada vez mais comum nos lares brasileiros, propiciando 

pesquisas a respeito de assuntos antes considerados restritos a especialistas. A respeito da 

divulgação de informação pela Internet, Santiago (2007) afirma que 

 

 

[...] em razão do crescimento da informática, da popularização do computador e do 

acesso cada vez maior à internet, a veiculação da informação, das novidades no 

campo tecnológico, bem como dos resultados das pesquisas em diferentes domínios, 

têm sido divulgados cada vez mais pela rede mundial de informação. (SANTIAGO, 

2007, p. 17) 

 

De fato, hoje em dia, um grande número de pessoas tem disponível uma 

considerável quantidade de informação técnica, bem como publicações médicas 

especializadas, extraídas de sites e blogs que tratam sobre saúde ou sobre doenças 

específicas na Web, conforme afirma Biderman (2006): 

 

 

[...] o público leigo vem integrando em seu vocabulário muitos termos técnico-

científicos que designam especialidades médicas, tipos de exames laboratoriais e 

de diagnóstico, técnicas de tratamento, drogas e medicamentos, recursos vários 

usados na cura das doenças, e assim por diante. (BIDERMAN, 2006, p. 35) 
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Diante de tanta fonte de informação, um leitor comum depara-se com unidades 

lexicais especializadas (doravante ULEs)
1
 específicas de uma área e, para entendê-las, 

deve procurar auxílio em dicionários e/ou glossários disponíveis. 

A respeito dos dicionários, podemos dizer que têm sido sempre de grande 

importância para a sociedade, podendo ser considerados obras culturais, servindo de 

referência quanto ao significado e uso de unidades lexicais. Os dicionários monolíngues – 

em especial os chamados dicionários de língua ou ―padrão‖ (BIDERMAN, 1984) – têm 

servido como obra de consulta e referência para toda uma população de falantes, dentro e 

fora do contexto escolar, como esclarecedores de significados, de grafia e de uso, podendo 

apresentar informações linguísticas como etimologia, locuções, sinônimos e antônimos, 

pronúncia, entre outras. Esses dicionários beneficiam os falantes ao oferecer-lhes 

informação linguística e dirimir variadas dúvidas sobre o léxico. 

Os dicionários de especialidade, por sua vez, são referência para oferecer 

informações sobre definição e uso de um conjunto específico de unidades lexicais, aquelas 

ditas especializadas. Essas obras trazem as ULEs de uma determinada área de 

especialidade, cuja macroestrutura pode ser abrangente – por exemplo, um dicionário de 

Medicina como o Dicionário Médico Medsi (MANUILA et al., 2003), ou um dicionário de 

Direito como o Dicionário Jurídico (PAULA, 2007) – ou  restrita a assuntos específicos 

ou, mais especificamente, a subáreas – por exemplo, o Dicionário de Direito Ambiental - 

Terminologia das leis do meio ambiente (KRIEGER et al., 2008), ou o Dicionário das 

bulas de medicamentos (ANGOTTI, 2012). Tais dicionários de especialidade podem ser 

monolíngues, trazendo o termo, sua definição e, em alguns casos, outras informações, ou 

podem apresentar-se como bilíngues
2
 ou multilíngues, proporcionando aos consulentes 

opções de equivalentes em outras línguas para os termos elencados. 

                                                           
1
 No presente trabalho optamos por utilizar as lexias unidade lexical especializada e termo como sinônimas. 

O uso de unidade lexical especializada nos parece coerente para enfocar justamente a natureza linguística do 

termo, sendo, portanto, adequada à nossa abordagem. Entendemos que, no princípio de sua utilização dentro 

da teoria terminológica, a ideia de termo evocava sua natureza conceitual, em detrimento de sua face 

linguística e de seu estudo como unidade lexical da uma língua natural, semelhante a tantas outras utilizadas 

pelos falantes dessa língua. Com as mudanças nos paradigmas da Terminologia, especialmente nas críticas à 

Teoria Geral da Terminologia, o próprio conceito de termo dentro dessa área sofreu mudanças profundas, e 

atualmente reflete essas transformações, funcionando da mesma forma que unidade lexical especializada, ou 

seja, uma unidade da língua natural suscetível aos mesmos processos que as outras unidades lexicais da 

língua, e cujo significado não é estático, mas se singulariza a partir de seu uso nos textos de especialidade 

(CABRÉ, 1999a). 
2
 Um exemplo de dicionário bilíngue específico da área da Cardiologia é o Glossário de Termos Médicos 

Inglês-Português (WERNECK, 2007).  



13 

 

 
 
 

O público-alvo dessas obras especializadas é bem heterogêneo, podendo constituir-

se de especialistas, aprendizes (estudantes técnicos ou universitários), profissionais em 

geral que devem se informar sobre um determinado assunto devido à natureza de seu 

trabalho (como jornalistas ou tradutores, por exemplo) e até mesmo pessoas comuns que, 

por motivos pessoais, tornam-se interessadas em um determinado assunto. Enquanto que 

os dois primeiros tipos de consulente citados podem ser considerados especialistas ou 

semi-especialistas no assunto apresentado por um determinado dicionário terminológico, 

os dois últimos podem ser agrupados como ―leigos‖ ou ―não-especialistas‖. A adequação 

da obra terminológica, as informações apresentadas e o modo de apresentação vão 

depender do tipo de público-alvo almejado, e poderá ser mais bem ajustada quanto mais 

homogêneo for o grupo de usuários que a obra visa atender. 

A princípio, colocamo-nos a questão: o consulente leigo em uma determinada área 

de especialidade poderia efetivamente ser considerado um possível consulente de um 

dicionário especializado? Existe, de fato, interesse, por parte do público não-especialista, 

por informação sobre termos especializados? Cundín Santos e Olaeta Rubio (2009) acenam 

para essa possibilidade: segundo as autoras, a terminologia médica não se restringe aos 

especialistas das áreas e subáreas, mas toca também no interesse do paciente, que necessita 

entender as unidades lexicais utilizadas por seu médico (CUNDÍN SANTOS; OLAETA 

RUBIO, 2009, p. 2). As autoras apontam as formas pelas quais o paciente pode buscar a 

clarificação dos termos (e seus possíveis problemas), a saber: 

a) obras terminológicas da Medicina, ―obras caras e volumosas, e na maioria das 

vezes de difícil compreensão para os pacientes‖
3
 (CUNDÍN SANTOS; OLAETA RUBIO, 

2009, p. 2); 

b) a Internet, que pode oferecer aos pacientes informações equivocadas ou falsas, 

ou textos com uma linguagem muito hermética (como, por exemplo, artigos escritos para 

profissionais da saúde) cuja compreensão não é possível para um leigo; 

c) dicionários gerais de língua, que nem sempre são uma boa opção pois ―em 

algumas ocasiões, não ocorrem os termos que desejam consultar e, em outras, as definições 

facilitadas estão vazias de conteúdo semântico ou não satisfazem as necessidades ou 

                                                           
3
[…] obras caras y volumiosas, y en la mayoria de las ocasiones de difícil comprensión para los pacientes. 

(todas as traduções são de nossa autoria.) 
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expectativas de informação sobre a enfermidade que os aflige‖
4
 (CUNDÍN SANTOS; 

OLAETA RUBIO, 2009, p. 2). 

As autoras concluem que há uma lacuna no mercado editorial de dicionários: 

―faltam os dicionários terminológicos destinados ao público em geral e não aos 

especialistas no assunto‖
5
 (CUNDÍN SANTOS; OLAETA RUBIO, 2009, p. 2). 

A despeito dos esforços de lexicógrafos de produzir obras abrangentes e de 

qualidade, existe a necessidade, apontada pelas autoras, 

 

 

[...] de elaborar um vocabulário médico destinado particularmente àqueles 

pacientes que, quando se consultam com um médico, não entendem o que ele lhes 

transmite porque desconhecem a terminologia científica correspondente a um 

assunto sobre o qual não são especialistas.
6
 (CUNDÍN SANTOS; OLAETA 

RUBIO, 2009, p. 2) 

 

 

De nossa parte, procuramos verificar se, de fato, existe a procura por informação 

clara para leitores não especialistas, o que confirmamos por nossa pesquisa na Web (por 

meio do Google) por dicionários e glossários sobre Medicina e Cardiologia: foram 

encontrados pequenos glossários em páginas de Web de médicos cardiologistas
7
 e no site 

do Hospital das Clínicas de São Paulo.
8
 Em relação às associações dos profissionais da 

área de Cardiologia, encontramos glossários também nos sites da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia
9
 e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia,

10
 além uma ferramenta virtual 

para clarificação de ULEs da Cardiologia, em forma de aplicativo para smartphones.
11

 

                                                           
4
[…] en algunas ocasiones, no figuran los términos que desean consultar y, en otras, las definiciones 

facilitadas están vacías de contenido semántico o no colman las necesidades o expectativas de información 

sobre el mal que les aqueja. 
5
[…] faltan los diccionarios terminológicos destinados al público en general y no a los especialistas en la 

materia. 
6
[…]de elaborar un vocabulario médico destinado particularmente a aquellos pacientes que cuando acuden a 

la consulta del médico no entienden lo que este les ha transmitido porque desconocen la terminología 

científica correspondiente a una materia de la que no son especialistas. 
7
 Foram encontrados os seguintes glossários: <http://scherr.med.br/pequeno-dicionario-cardiologico/>, 

<http://www.ricardoconti.com/orient_dic.asp>,<http://www.cardiologiasemfronteiras.com.br/p/glossario.htm

l>, acesso em janeiro de 2014 
8
 Disponível em http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=152&catid=23, 

acesso em julho de 2014 
9
 Disponível em <http:// http://prevencao.cardiol.br/biblioteca>, acesso em julho de 2014 

10
 Disponível em <http://www.spc.pt/spc/public/dicionario.aspx>, acesso em julho de 2014 

11
Disponível em <https://www.campussanofi.com.pt:8000/2012/07/12/cardiology-focus-o-dicionario-

cardiologico-de-bolso/#>, acesso em julho de 2014 
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Encontramos também um grande dicionário médico gratuito, o Dicionário Médico,
12

 que 

se propõe a oferecer, em uma linguagem ―fácil e acessível‖, termos médicos relacionados à 

Medicina em geral. Outro site que oferece um dicionário de termos médicos é o Infopédia, 

página da Web da Porto Editora onde é possível realizar consultas ao Dicionário de 

Termos Médicos (COSTA, 2003-2015);
13

 o acesso ao conteúdo completo é restrito a 

assinantes, mas o usuário pode pesquisar a cada semana um pequeno número de termos 

médicos de forma gratuita por meio da página da Web. 

No caso específico da Cardiopatia Congênita, nossa pesquisa na Web identificou 

apenas dois glossários de ULEs da área em língua portuguesa do Brasil, ambos feitos 

especialmente para pacientes e público não especialista, e nenhum deles mostrou-se 

completamente satisfatório na explicação das ULEs. Com efeito, as definições são muitas 

vezes circulares e sinonímicas, o que as torna obscuras e de difícil compreensão.  

Ilustramos tais inadequações por meio dos exemplos abaixo, retirados dos dois 

glossários encontrados, doravante denominados Glos-A
14

 e Glos-B:
15

 

 

Coágulo: o mesmo que Trombo; 

[...] 

Trombo: patologicamente, é um coágulo sanguíneo. É o nome de um coágulo que 

se forma no interior dos vasos (artérias ou veias) ou das cavidades do coração. 

Eventualmente pode ser conduzido pela corrente sanguínea e entupir algum vaso no 

cérebro, no pulmão ou nos olhos, etc. Pode também ser denominado de êmbolo.                        

(Glos-A) 

 

Percebemos, nesse caso, que ―coágulo‖ é definido como ―trombo‖, e ―trombo‖ é 

definido como ―coágulo sanguíneo‖ ou ―êmbolo‖. O glossário não apresenta, contudo, 

entradas que definam ―coágulo sanguíneo‖ e ―êmbolo‖, ou seja, as definições de ―coágulo‖ 

e de ―trombo‖ ficaram bastante insatisfatórias. 

Já a entrada 

 

Mesocardia: maior parte do coração mesoposicionada. (Glos-A)  

 

                                                           
12

 Disponível em <http://www.xn--dicionriomdico-0gb6k.com/>, acesso em 10 dezembro 2014. 
13

 Disponível em < http://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos> acesso em 01 de abril de 2014. 
14

Fonte: <www.cfcp.com.br/a/index.asp?n=27060&lg=PT>, acesso em 06 de junho de 2013. 
15

 Fonte: <http://ecokid.com.br/wordpress/index.php/dicionario-2/>, acesso em 03 de março de 2013. 
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introduz o adjetivo ―mesoposicionado‖, claramente técnico, sem incluí-lo na sua 

nomenclatura e esclarecer seu sentido, comprometendo a compreensão da ULE 

―mesocardia‖. Um usuário leigo, portanto, pode encontrar dificuldades ao se deparar com 

tal definição. O mesmo problema pode ser observado em outros verbetes do mesmo 

glossário, como: 

 

          Anticorpos: substância (gamaglobolina) formada como resposta a um estímulo 

imunogênico e capaz de interagir com um antígeno que promoveu a sua síntese ou com 

outro relacionado ele. 

[...] 

          Cateter: Pequeno instrumento tubular, em geral, percutâneo, utilizado para infundir 

soluções, medir pressões ou desobstruir estruturas. (Glos-A) 

 

Por sua vez, no Glos-B, observamos o seguinte verbete: 

 

Anomalia de Ebstein: Defeito cardíaco caracterizado por acolamento do folheto septal da 

valva tricúspide, dando a impressão que o folheto se implanta anomalamente mais perto do 

ápex. 

[...] 

          Banda anômala de ventrículo direito: defeito cardíaco caracterizado por banda 

moderadora anormalmente hipertrófica, que causa obstrução interna no ventrículo direito. 

[...] 

          Correção cirúrgica: Correção cavo-pulmonar tipo cirurgia de Fontan, cirurgia de 

Glenn.  (Glos-B) 

 

Embora a redação definitória seja um pouco mais trabalhada e cuidadosa, ULEs tais 

como ―acolamento‖, ―folheto septal‖, ―ápex‖, ―hipertrófica‖ e ―cavo-pulmonar‖ não são 

especificadas e/ou definidas, tornando a compreensão do usuário comprometida. Além 

disso, a própria construção de algumas frases, com a utilização de adjetivos como 

―anomalamente‖, dificulta a leitura e compreensão da definição. 

Após verificar a qualidade dos verbetes e a acessibilidade das definições dos 

dicionários de cardiopatia congênita, perguntamo-nos que tipo de informação um 

consulente não especialista poderia encontrar em dicionários médicos (que cobrem todas as 

especialidades médicas) e em dicionários de língua geral, e buscamos neles alguns termos 

frequentes de nosso corpus para verificar que tipo de informação é apresentada nos 

verbetes e quão satisfatória é a definição para um consulente não especialista. A seguir, os 
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verbetes do lema ―cardiopatia‖ respectivamente no Dicionário Médico
16

 e no Dicionário 

de Termos Médicos da Porto Editora:
17

 

 

Dicionário Médico 

 

 

O Dicionário Médico não traz informações linguísticas como classe gramatical, por 

exemplo, o que pode ser considerado como um ponto falho. O hiperônimo nome, utilizado 

para iniciar a definição é inapropriado, pois dá mais a entender uma classe de palavras do 

que um gênero próximo em si, além de ser demasiadamente genérico, não trazendo 

conteúdo semântico relevante para o termo definido. A definição é mais sucinta, trazendo 

poucas informações, mas utilizando palavras e construções mais acessíveis (como o uso de 

―doença do coração‖ ao invés de ―doença cardíaca‖). Por fim, notamos que ele não 

apresenta nenhuma informação adicional de cunho enciclopédico, nem mesmo em forma 

de nota, tampouco informação linguística, como classe de gramatical, por exemplo. 

 

Dicionário de Termos Médicos 

 

 

No Dicionário de Termos Médicos, por sua vez, a definição é mais completa, 

porém mais hermética, pois traz o termo etiopatogenia em sua definição. A definição 

hiperonímica apresenta falha semelhante à do Dicionário Médico, pois se inicia com o 

hiperônimo termo, cujo conteúdo semântico não traz informação relevante sobre o lema, 

podendo ser considerado insatisfatório. Com efeito, um hiperônimo satisfatório de 

cardiopatia não seria nome ou termo, mas doença ou enfermidade, ou outra unidade 

lexical cujo conteúdo semântico apresentasse informação mínima sobre o gênero ao qual 

pertence à ULE definida. 
                                                           
16

 Disponível em <http://www.xn--dicionriomdico-0gb6k.com/>, acesso em 10 dezembro 2014. 
17

 Disponível em < http://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos> acesso em 01 de abril de 2014. 
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Um ponto positivo desse dicionário é a apresentação de informação linguística 

(classe gramatical), uma vez que esse tipo de informação pode tornar o verbete mais 

completo, afinal, não se trata apenas de apreender um conceito, mas de entender uma 

unidade lexical que o veicula, e a classe gramatical pode auxiliar o consulente não só a 

decodificar um texto no qual ela se encontra, mas também a produzir sentenças com ela. 

Além disso, o Dicionário de Termos Médicos traz informações adicionais em forma 

de um ―artigo de apoio‖ anexo ao verbete, que pode ser acessado se houver interesse do 

consulente. Tais artigos estão presentes em vários verbetes desse dicionário, e funcionam 

como o verbete de uma enciclopédia, sendo mais extensos e trazendo informações mais 

específicas. 

Observamos que nenhum dos dois dicionários apresenta exemplos de uso em sua 

microestrutura, o que, em nossa opinião, compromete a compreensão da ULE. A 

importância dos exemplos nos dicionários vem sendo cada vez mais defendida por 

lexicógrafos, com o argumento de que complementam a definição e funcionam como um 

modelo no qual o consulente poderá se espelhar para criar suas próprias sentenças. Dessa 

forma, entendemos a ausência de exemplos como uma lacuna nos dois dicionários. 

Trazemos também o exemplo do lema ―estenose‖, comparando novamente os dois 

dicionários: 

 

Dicionário Médico 

 

 

Dicionário de Termos Médicos 

 

 

Pode-se constatar novamente a tendência do Dicionário Médico de ser mais 

acessível ao usuário no que diz respeito ao vocabulário empregado, enquanto que no 

Dicionário de Termos Médicos as ULEs utilizadas remetem a um linguajar médico e, 

portanto, mais hermético. Sua vantagem ainda é, porém, a maior quantidade de 
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informações, como podemos ver nas explicações de termos sintagmáticos que seguem após 

a definição do termo simples ―estenose‖: 

 

Dicionário de Termos Médicos 

 

 

Quanto aos dicionários gerais de língua, realizamos buscas no Novo dicionário 

Aurélio da língua portuguesa (FERREIRA, 2004) e no Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa (HOUAISS; VILLAR, 2009) – escolhidos devido a sua grande popularidade – 

e verificamos que, ainda que muitas ULEs mais comuns da área da cardiopatia congênita – 

como aorta, coração, ecocardiograma, estenose, obstrução, septo e ventrículo, por 

exemplo – constavam na macroestrutura e eram definidas de maneira razoavelmente 

satisfatória, outras, mais específicas, e bastante frequentes na área – como canal arterial, 

CIA, CIV, comunicação interatrial, comunicação interventricular, insuficiência cardíaca, 

fluxo pulmonar, atresia pulmonar, entre outros – não faziam parte da sua macroestrutura. 

De fato, não é função específica dos dicionários gerais de língua manter em sua 

macroestrutura a totalidade dos termos de todas as áreas de especialidade, ainda que estes 

apresentem os termos mais usuais como entradas. 

Uma vez que os glossários de ULEs do domínio da Cardiopatia Congênita voltados 

para o público leigo são poucos e ainda deixam muito a desejar, tanto na quantidade de 

entradas quanto na qualidade das definições, e que os dicionários gerais de língua não 

podem comportar, em sua macroestrutura, todos os termos dessa área de especialidade, 

acreditamos que uma pesquisa que vise a recolha e a definição de ULEs dessa área seja um 

trabalho que possa beneficiar os portadores de cardiopatias congênitas e seus familiares. 

Partimos da hipótese de que é possível elaborar definições facilitadas de forma a 

apresentar o significado de uma unidade lexical especializada a um consulente não 

familiarizado com a área de especialidade em questão. Entendemos que tais definições, as 
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quais devem possuir um teor facilitador para o público leigo, podem ser redigidas 

observando-se determinados modelos de redação e seguindo estratégias pré-determinadas a 

fim de torná-las acessíveis ao público-alvo escolhido. 

Tendo isso em vista, propusemo-nos a realizar uma pesquisa acerca das ULEs da 

Cardiopatia Congênita, com o objetivo de recolhê-las por meio do uso de um corpus 

compilado especificamente para esse fim e definir aquelas que fossem mais frequentes, 

sempre por meio de uma linguagem o mais distante possível do jargão técnico, visando à 

confecção de um pequeno dicionário voltado especificamente para o público leigo, sem 

conhecimentos prévios da área. 

A elaboração de definições mais acessíveis ao leitor não especialista foi um 

excelente exercício de reflexão sobre a elaboração de verbetes de ULEs de qualquer área 

do conhecimento. ULEs ocorrem também em dicionários de língua geral, e suas definições 

podem ser bastante opacas e insatisfatórias do ponto de vista da acessibilidade ao 

consulente, como mostrou Zavaglia (2014) na mesa redonda ―Dicionários que queremos... 

Dicionários que fizemos: reflexões sobre lexicografia‖, em sua fala sobre verbetes da área 

da biologia em dicionários de língua geral. Nosso trabalho pretende, portanto, refletir 

também sobre como uma ULE pode ser definida de forma satisfatória para um consulente 

leigo, e essa reflexão deve beneficiar futuramente a elaboração de verbetes para ULEs em 

dicionários de língua geral.  

No trabalho em questão, elegemos apenas um grupo específico como público-alvo 

de nosso dicionário: o público leigo, não-especialista na medicina em geral nem no assunto 

abordado em especial – as cardiopatias congênitas. Ele é formado por pessoas acometidas 

de algum tipo de cardiopatia congênita e seus familiares, mas também pode ser utilizado 

por quaisquer pessoas interessadas no assunto.
18

 Haja vista a não-especialização de tal 

público, estratégias para uma definição clara, envolvendo simplificação vocabular, 

modelos de definição já existentes, forma de apresentação gráfica das informações e o tipo 

                                                           
18

 O perfil do público-alvo do presente trabalho foi delimitado tendo como base os sites encontrados na Web 

que têm como objetivo  alcançar familiares de crianças acometidas de cardiopatias congênitas para que 

possam  trocar informações entre si, além da realização de campanhas de conscientização entre e para eles, 

tais como,  a Associação Paranaense de Crianças Cardiopatas (http://www.apcl.org.br/index.html), a 

Pequenos Corações (http://www.pequenoscoracoes.com/) e a Amigos do Coração 

(https://amigosdocoracao.wordpress.com) (acesso em dezembro 2013). Trata-se de adultos com acesso à 

internet que têm interesse nos assuntos médicos que concernem às cardiopatias congênitas, com escolaridade 

desconhecida mas com competência linguística para e leitura de artigos de divulgação científica e leitura e/ou 

redação de relatos pessoais a respeito da experiência de conviver com uma criança diagnosticada com 

cardiopatia congênita. 



21 

 

 
 
 

de informação oferecida foram considerados durante a elaboração dos verbetes que fazem 

parte do dicionário em questão. 

A fim de tomar conhecimento de estratégias para uma boa definição, foi realizada 

uma revisão bibliográfica a respeito da definição terminológica e da definição 

lexicográfica, e as informações pertinentes ao projeto proposto foram elencadas para 

formar um conjunto de parâmetros para regular a redação da definição, sua tipologia e sua 

forma de apresentação. 

Outro ponto importante do trabalho foi seu embasamento em evidências linguísticas 

empíricas por meio da utilização de um corpus coletado especialmente para esse projeto, o 

CardioCorpus. A qualidade de obras lexicográficas e terminológicas parece ter sofrido um 

aumento quantitativo e qualitativo em seguida à grande difusão do uso de corpora 

computadorizados em pesquisas linguístico-lexicológico-terminológicas, conforme afirma 

Correia (2008): ―Muita da lexicografia que hoje se pratica a nível internacional é uma 

lexicografia baseada em corpus, o que tem permitido uma descrição mais pormenorizada e 

próxima do uso efetivo das unidades lexicais em situações concretas de uso‖ (CORREIA, 

2008, p. 6). A utilização dos corpora, portanto, viabiliza um contato com a língua em seu 

uso real, sendo de grande valia para a elaboração de dicionários. 

Em nosso dicionário, especificamente, a terminologia que constitui a 

macroestrutura foi integralmente retirada do CardioCorpus por meio do software para 

processamento de corpora WordSmith Tools, utilizando para isso diversos comandos que 

esse programa oferece, permitindo uma busca por candidatos a ULEs simples ou 

complexas,
19

 bem como a comparação de diferentes ocorrências de uma mesma ULE por 

meio das linhas de concordância. 

As definições, por sua vez, foram redigidas, em grande parte, com base nas 

informações disponíveis nesse mesmo corpus, graças à sua constituição, visto que nele se 

encontram diferentes gêneros textuais, os quais oferecem variadas informações sobre os 

termos estudados. 

Recorremos também à ajuda de um especialista da área da Cardiopatia Congênita a 

fim de confirmar nossa seleção de ULEs, validando os candidatos a ULE como termos da 

área das cardiopatias congênitas. O especialista em questão trata-se da Drª Cristiane 

                                                           
19

 Segundo Biderman (2001), as lexias complexas são combinatórias de duas ou mais unidades lexicais que 

se lexicalizam, ou seja, passam a possuir o valor de uma unidade lexical. Enquanto que as lexias simples são 

grafadas como um único segmento, as lexias complexas são formadas por dois ou mais deles. São exemplos 

de lexias complexas trazidos pela autora: capa de chuva, dor de cabeça e mercado negro. 
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Ximenes, médica responsável pela Unidade de Internação pelo Setor de Cardiopatias 

Congênitas do Hospital do Coração-HCor/SP, que gentilmente se dispôs a auxiliar-nos na 

seleção de ULEs. 

Dessa forma, no Capítulo I apresentamos as bases teóricas necessárias para nosso 

trabalho, tratando dos pontos principais das ciências do léxico que o fundamentam: a 

Lexicografia e a Terminologia; além disso, discutimos as intersecções que se dão entre 

essas duas ciências, discorrendo também sobre a Lexicografia Especializada, uma 

abordagem que busca uma integração entre elas a fim de oferecer uma perspectiva mais 

abrangente para o estudo de dicionários especializados, bem como para sua elaboração. 

No Capítulo II, discorremos sobre o paradigma definicional dos dicionários, 

abordando a questão tanto da perspectiva da lexicográfica quanto da terminológica, 

discutindo textos teóricos de ambas para entender de forma mais abrangente essa que é 

talvez a parte mais importante de um verbete, bem como a mais complexa. A partir da 

revisão teórica de diversos autores, observamos a classificação dos tipos de definição e as 

estratégias mais utilizadas para sua redação, buscando sempre auxílio para a confecção de 

nossas próprias definições, respeitando as particularidades de nossa proposta, sobretudo no 

que diz respeito ao público-alvo. 

Em seguida, no Capítulo III, apresentamos a metodologia utilizada durante o 

trabalho, desde a coleta do corpus utilizado, o processo de seleção de ULEs a partir desse 

corpus, a submissão à especialista para verificação de nossas escolhas, até o modo como se 

deu a redação de cada verbete. 

A microestrutura abstrata de nossos verbetes, por sua vez, foi evidenciada no 

Capítulo IV, no qual as reflexões que levaram ao modelo de microestrutura são destacadas. 

Também mostramos de forma mais pormenorizada o processo de redação dos verbetes, 

ilustrado por meio de dois exemplos.  Neste mesmo capítulo apresentamos os 70 verbetes 

elaborados no âmbito da presente pesquisa. Por fim, nas considerações finais, foi feita uma 

retomada de todo o processo, quando refletiremos sobre o percurso percorrido durante o 

trabalho. 

Incluímos também, na forma de anexos, nove listas que foram utilizadas no 

decorrer da pesquisa. As primeiras seis delas – lista de unigramas candidatos a ULE; lista 

de bigramas candidatos a ULE; lista de trigramas candidatos a ULE; lista de quadrigramas 

candidatos a ULE; lista de pentagramas candidatos a ULE e lista de hexagramas 

candidatos a ULE – são listas obtidas por meio do software para processamento de corpus 



23 

 

 
 
 

WordSmith Tools e limpas manualmente por nós para envio para a especialista da área de 

especialidade em questão. 

Conforme será explicado de forma mais pormenorizada no Capítulo III, a lista de 

unigramas foi obtida por meio da extração de key-words (palavras-chave) de nosso corpus, 

enquanto que as de bi, tri, quadri, penta e hexagramas foram obtidas por meio do uso de 

medidas estatísticas que determinam quais unidades lexicais coocorrem com mais 

frequência no corpus. 

A lista 7 – lista de ULEs tipo substantivo + adjetivo coletadas a partir da alta 

frequência de adjetivos – foi elaborada manualmente por nós a partir do reconhecimento da 

alta frequência de adjetivos na lista de unigramas gerada pelo WordSmith Tools, e da 

busca manual pela ocorrência de termos sintagmáticos a partir de tais adjetivos. 

A lista 8 – lista de ULEs multidisciplinares excluídas – baseou-se na reflexão, 

juntamente com a especialista, a respeito de ULEs que pudessem ser facilmente 

reconhecidas pelo consulente do dicionário, visto que circulavam em outras especialidades 

médicas e não possuíam nenhum sentido específico para a área das cardiopatias 

congênitas. 

A última lista apresentada em anexo – lista de ULs refutadas pela especialista – 

mostra quais candidatos a ULE foram de fato contestados pela especialista como não sendo 

unidades lexicais especializadas que ocorrem no âmbito das cardiopatias congênitas. 
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CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

A presente pesquisa é fundamentada nos pressupostos da Lexicografia e da 

Terminologia. Mais especificamente, embasamo-nos nos pressupostos teóricos de um 

cruzamento entre essas duas ciências, uma vez que nosso trabalho se dá na sua interface: 

por um lado tratamos do léxico especializado, ou seja, de uma terminologia; por outro, nos 

embasamos na Lexicografia para estudar definições e arranjos dos verbetes que foram 

confeccionados. Atualmente, existe uma proposta de nomear esse entrecruzamento de 

disciplinas de Lexicografia Especializada, ramo da Lexicografia cujo interesse é, 

especificamente, o dicionário especializado e que se coloca como uma abordagem teórica 

bastante produtiva desse objeto, sendo entendida por Edo Marzá (2012) como ―um quase 

sinônimo da terminografia, mas que transcende os princípios e concepções terminográficas 

clássicas para adaptar-se a enfoques mais realistas no tratamento da terminologia‖.
20

 (EDO 

MARZÁ, 2012, p. 112) Há controvérsias na sistematização das semelhanças e diferenças 

entre Terminologia e Lexicografia, e é cedo para se cunhar um híbrido das duas, sendo 

nosso posicionamento, portanto, o de entender esta pesquisa como multidisciplinar, 

estando na interface dessas duas áreas de conhecimento. 

Por meio da Lexicografia, abordamos temas como macro e microestrutura [ver item 

4.1. Macro e microestrutura], além da definição [ver item 4.2. A definição] e balizamos 

nossa prática lexicográfica graças a seus sólidos princípios teóricos. Essa não é a única 

área, porém, que se interessa pelos dicionários especializados: também a Terminologia (ou 

mais especificamente sua face aplicada, chamada por alguns autores de Terminografia) 

trata da confecção de materiais lexicográficos especializados. Haja vista essa intersecção 

de interesses e objetos de análise, propomo-nos a expor brevemente os aspectos gerais da 

Lexicografia e da Terminologia, analisar algumas semelhanças e diferenças entre esses 

dois campos de estudo e, por fim, tratar da alguns aspectos da Lexicografia Especializada. 

Além dos estudos da Lexicografia e da Terminologia, utilizamos também o aparato 

teórico-metodológico da Linguística de Corpus para orientar nosso trabalho, uma vez que 

o dicionário almejado pela pesquisa será baseado em um corpus coletado especialmente 

para esse fim. Essa área, porém, será tratada no capítulo III [Metodologia e análise de 

                                                           
20

 […] un cuasi-sinónimo de la terminografía pero que trasciende los principios y concepciones 

terminográficos clásicos para adaptarse a enfoques más realistas en el tratamiento de la terminología. 
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dados], uma vez que se coloca em nosso trabalho como etapa metodológica durante a 

confecção do dicionário. 

 

1.1. A Lexicografia 

 

O ser humano registra a percepção do mundo ao seu redor e seus conhecimentos a 

respeito dele, armazenando essas informações por meio de signos linguísticos – as 

unidades lexicais (BIDERMAN, 2001a; 2001b). Tais unidades, porém, não são apenas 

reflexo de objetos ou processos do mundo externo, mas símbolos de significação complexa 

e valores que refletem o próprio processo de conceptualização da realidade. Nas palavras 

de Biderman (2001a, p. 157): ―A geração do léxico se processou e se processa através de 

atos sucessivos de cognição da realidade e de categorização da experiência, cristalizada em 

signos linguísticos: as palavras e os termos.‖ 

 Na Linguística, as unidades lexicais são estudadas pelo ramo da Lexicologia, que 

aborda aspectos da organização interna (morfologia lexical) e externa (como campos 

conceituais, por exemplo) do léxico, além de fenômenos como a criação de novas unidades 

(neologismo) e migração de unidades léxicas entre línguas (empréstimo). 

 Ao lado da Lexicologia – e considerada por muitos como sua face aplicada – a 

ciência da Lexicografia estuda de que forma é possível organizar as unidades lexicais em 

obras de referência – os dicionários. Conforme explica Lorente (2004): 

 

 

A lexicografia tem sido considerada tradicionalmente a vertente aplicada da 

lexicologia. Embora nas últimas décadas tenha se posicionado como uma disciplina 

autônoma, sob a ideia de que fazer dicionários não é fazer linguística, seu 

fundamento se baseia na representação da informação associada às unidades 

lexicais. Representações adaptadas a diferentes tipos de dicionários e usuários, mas 

sempre compreendidas como representação lexical. A necessária circularidade 

entre teoria linguística e aplicações produziu como resultado na lexicografia a 

criação de protótipos lexicográficos ou de dicionários formais que propõem 

mecanismos inovadores na representação do léxico. (LORENTE, 2004, p. 29) 

 

 

A existência da prática de organizar o conhecimento lexical em obras de referência, 

porém, é anterior ao surgimento dessa área como ciência linguística, pois desde os 
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primórdios da comunicação humana, quando dois povos precisavam estabelecer relações, a 

atividade lexicográfica, especialmente a bilíngue, sempre foi de extrema valia. 

A prática lexicográfica tem suas raízes antes mesmo da Antiguidade, com as listas 

bilíngues dos eblaítas, sumérios, babilônios e acadianos (FARIAS, 2007, p. 89). Lara 

(2004) também aponta o surgimento da atividade lexicográfica como fruto da necessidade 

de comunicação entre os povos: 

 

 

A lexicografia nasceu como uma necessidade social e informativa muito tempo 

antes que a linguística se constituísse como ciência. Suas tradições e métodos 

forjaram-se na relação entre o lexicógrafo e o seu público, e inclusive seria possível 

sustentar que a própria ideia de língua, que depois daria origem à linguística, se 

criou com a ajuda dessa lexicografia. (LARA, 2004, p. 142) 

 

 

Na Antiguidade, destaca-se a existência de obras lexicográficas gregas, dos 

glossários de Alexandria e do Appendix Probi, além da importante obra De Lingua Latina, 

de Varrão, que trazia não apenas informações etimológicas, mas também aspectos 

semânticos de algumas unidades lexicais apresentadas (LARA, 2004, p. 90). Durante a 

Idade Média, a atividade lexicográfica cresce graças à ascensão de línguas vernáculas, o 

que justificava a necessidade de obras do tipo, em especial de lista bilíngues temáticas, de 

acordo com Farias (2007), que diz: 

 

 

A tradição de listar palavras fez com que ressurgissem e se multiplicassem as listas 

temáticas bilíngües. Estas poderiam estar vinculadas, por exemplo, a um campo de 

atividade, a uma profissão, ou mesmo a setores variados como as ervas, os 

instrumentos bélicos, as especiarias, dentre outros. Neste período, as línguas 

faladas apresentavam-se tão diferentes do latim clássico, língua do direito, da igreja 

e da difusão do saber e da cultura, que a prática de fazer listas temáticas de 

palavras e explicá-las por meio de glosas tornou-se indispensável. (FARIAS, 2007, 

p. 91) 

 

 

As glosas foram as precursoras dos glossários uma vez que podiam também 

apresentar-se de forma independente, apesar de a princípio sempre acompanharem uma 

obra: 
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Quando as glosas apresentavam organização alfabética ou qualquer outra forma de 

sistematização, passavam a ser chamadas de ―glossários‖. Os glossários, por sua 

vez, eram usados na práxis docente como instrumento de consulta para a 

interpretação de textos em latim e grego. Inicialmente, integravam os textos, mas 

posteriormente, tornaram-se independentes apresentando formas diferentes de 

organização. (FARIAS, 2007, p. 91) 

 

 

 Os glossários, por sua vez, podem ser entendidos como ―a semente da arte na 

elaboração de dicionários‖ (FARIAS, 2007, p. 91). Conforme explica a autora, ainda que 

no início os glossários possuíssem uso restrito a estudiosos, com a criação da imprensa sua 

difusão aumentou e eles se tornaram mais acessíveis. 

 Podemos observar um desenvolvimento da atividade lexicográfica (ou de algo que 

poderia ser chamado uma ―pré-história‖ dos dicionários (HWANG, 2010, p. 34)) na 

Antiguidade e até mesmo antes disso, mas o período em que essa atividade realmente 

floresceu foi a Idade Moderna (a partir do século XV), com os primeiros dicionários 

bilíngues na Europa e o surgimento do conceito de tesouro para os dicionários 

monolíngues (FARIAS, 2007, p. 92). Na visão de Biderman (1984, p. 2), por exemplo, a 

Lexicografia propriamente dita só teve início nesse período. 

O ―florescimento‖ da atividade lexicográfica propiciaria, posteriormente, sua 

consolidação como ciência no seio das ciências do léxico, como face aplicada da 

Lexicologia. Barbosa (1991) explica como a Lexicografia aborda a unidade lexical de um 

ângulo diferente da Lexicologia, visando sobretudo à compilação e tratamento desta para 

fins de produção de obras lexicográficas, como ―dicionários, vocabulários técnico-

científicos, vocabulários especializados e congêneres‖ (BARBOSA, 1991, p. 184). Sobre 

essa ciência, a autora completa: 

 

 

Os discursos lexicográficos são simultaneamente registros de palavra e objetos de 

estudo da Lexicografia, enquanto investigação fundamental; esta, a seu turno, é 

objeto da Metalexicografia, que se define, por sua vez, como epistemologia da 

ciência lexicográfica. (BARBOSA, 1991, p. 184-185) 

 

 

A autora ressalta, portanto, o caráter multifacetado dessa ciência ―que se comporta, 

de um lado, como pesquisa fundamental, em relação à prática lexicográfica, e, de outro, 

como ciência aplicada, em relação à ciência básica que é a Lexicologia‖. (BARBOSA, 
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1991, p. 185) É nesse cenário que surge também a figura do lexicógrafo – o estudioso que 

se dedica a produzir e estudar as obras lexicográficas, o pesquisador da área da 

Lexicografia. 

Os lexicógrafos, para melhor delimitar seu objeto de estudo, elaboraram uma 

tipologia de obras de referência, classificando-os de acordo com variados critérios e 

estudando suas características e organização interna. A disposição das palavras em um 

dicionário, geralmente, é feita em ordem alfabética, com orientação semasiológica, com 

entradas lexicais ou lemas. O conjunto dessas entradas ordenadas, comumente chamada de 

nomenclatura e disposta de forma vertical, é a macroestrutura. Para se estabelecer o que 

fará parte dela, ao produzir um dicionário, é preciso fixar-se em alguns critérios pré-

estabelecidos à sua produção, que variam de acordo com a proposta lexicográfica, o 

público-alvo, a fatia do léxico contemplada, entre outros fatores. A outra estrutura que 

compõe o dicionário é denominada microestrutura, organizada de forma horizontal após os 

lemas, e que pode ser definida como o conjunto das informações oferecidas sobre o lema 

(GARRIGA ESCRIBANO, 2003). 

Pode-se dizer, portanto, que o dicionário busca registrar e definir as unidades 

lexicais que se referem a conceitos elaborados e cristalizados na cultura da língua em 

questão. Destaca-se como uma obra de grande importância nas sociedades 

contemporâneas: as obras lexicográficas têm valor tanto linguístico quanto cultural e 

social, sendo revestidas de valores como de autoridade na língua (visão do dicionário a 

partir de seus aspectos normativos) e como repositórios da herança linguística de um povo, 

além de um valioso documento a respeito de sua cultura (visão do dicionário como 

portador de ideologia subjacente à língua e permeado por ela nas escolhas linguísticas e 

editoriais no momento de elaboração da obra lexicográfica). 

A respeito disso nos fala Krieger (1995): 

 

 

[...] os dicionários monolíngues, como são considerados lugares privilegiados de 

referência do conhecimento lingüístico, funcionam como parâmetros das regras do 

bem-dizer, assumindo o valor de código normativo dos comportamentos verbais. 

Nessa medida, a palavra já dicionarizada pode então ser escrita, sem ferir a 

sobriedade da língua. (KRIEGER, 1995, p. 217) 

 

 



29 

 

 
 
 

A Lexicografia, conforme explicado acima, desponta como ciência que produz e 

estuda os dicionários, incluindo a tipologia dessas obras, o método para sua elaboração e a 

crítica às obras já elaboradas. Temos conhecimento de que muitos defendem a visão da 

Lexicografia como ―arte de se fazer dicionários‖ (ZAVAGLIA, 2012, p. 231), mas nos 

posicionamos como pesquisadores que a consideram uma ciência de fato – consideramos, 

da mesma forma que essa autora, que a Lexicografia é uma ciência cuja teoria e etapas 

metodológicas embasam o estudo dos dicionários. Ao colocar-se como criador ou crítico 

de dicionários, o lexicógrafo faz uso de uma complexa base teórica e de etapas 

metodológicas coerentes com seus propósitos e embasadas nos estudos linguísticos, 

conforme explana Zavaglia (2012): 

 

 

[...] o lexicógrafo carece de conhecimentos teóricos em relação ao seu objeto de 

estudo, tais como o saber (i) descrever com coerência e de forma sistemática as 

relações sintáticas existentes entre as unidades léxicas, (ii) identificar e descrever 

relações semânticas entre elas e ainda (iii) fazer a descrição contextual e situacional 

entre os itens lexicais, ou seja, suas relações pragmáticas. Além disso, suas etapas 

de trabalho devem estar bem delimitadas no processo de feitura de um dicionário, 

embasadas em critérios científicos desde a identificação da unidade lexical a ser 

tratada e a forma de sua recolha até a determinação da macro e da microestrutura 

da sua obra. (ZAVAGLIA, 2012, p. 234) 

 

 

Essa mesma autora, ainda, evidencia de que forma os conhecimentos linguísticos 

contribuem para cada etapa do processo de confecção de um dicionário de língua: 

 

 

[...] a ele [o lexicógrafo] é dada a tarefa de classificar um item léxico quanto a sua 

classe gramatical (estamos no ramo da Morfologia), de contextualizá-lo e combiná-

lo (Sintaxe), de identificar relações semânticas entre as unidades tais como a 

sinonímia, a polissemia, a homonímia (Semântica Lexical), de descrevê-lo 

discursivamente e, consequentemente, de analisar esse discurso (adentramos na 

Análise do Discurso), de descrever as unidades lexicais no que diz respeito a sua 

pronúncia (Fonética), de precisar a sua origem e evolução (Etimologia). 

(ZAVAGLIA, 2012, p. 234-235) 

 

 

De posse desses conhecimentos, o lexicógrafo estuda também quais informações 

devem ser oferecidas em cada tipo de obra lexicográfica e de que forma apresentá-las na 

microestrutura do verbete. Pode-se refletir, por exemplo, sobre qual é o público-alvo de 
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uma dada obra lexicográfica e, dessa forma, selecionar que tipo de obra e quais 

informações serão mais apropriadas para esse grupo, além de adequar até mesmo aspectos 

gráficos (organização espacial, tipo e tamanho da fonte, uso de cores etc.). A vertente da 

Lexicografia cujo foco é, justamente, a função do dicionário junto ao consulente e sua 

adequação a ele é Lexicografia Funcional, ou Teoria Funcional da Lexicografia.
21

 

Além da confecção de obras lexicográficas propriamente ditas, a Lexicografia 

também se debruça sobre sua própria prática – trata-se da Metalexicografia. Apesar das 

divergências entre diferentes autores quanto ao papel e o escopo da Metalexicografia 

dentro da teoria lexicográfica,
22

 pode-se afirmar, de maneira geral, que ela diz respeito aos 

princípios teóricos que subjazem à prática lexicográfica. 

A partir da exposição acima, pode-se concluir que o objeto principal de interesse da 

Lexicografia são os dicionários, em seus variados tipos: monolíngues, bilíngues ou 

multilíngues, gerais, especiais ou especializados. Em nossa pesquisa, mais 

especificamente, a Lexicografia entra como subsídio teórico para tratar do último tipo 

listado: o dicionário especializado, aquele que trata da comunicação especializada de áreas 

específicas do conhecimento, contendo, portanto, termos técnico-científicos em sua 

macroestrutura. Essa obra pode ser monolíngue, apresentando os termos e suas definições 

(com presença ou não de outras informações linguísticas e/ou exemplos de uso) ou se 

apresentar como bi ou multilíngue, oferecendo, na microestrutura, equivalentes dos termos 

elencados na nomenclatura da obra. Em nosso trabalho, especificamente, trata-se de um 

dicionário especializado monolíngue. 

 

1.2. A Terminologia 

 

Estabelecendo-se como área de especialidade, a subárea das cardiopatias congênitas 

faz uso de termos científicos para organizar seu conhecimento conceptual e realizar a 

comunicação, dentro do escopo de sua área, entre os especialistas nela envolvidos, mas não 

somente: tais unidades lexicais circulam também nos contextos de aprendizagem – tais 

como uma aula de medicina – e na interação entre especialistas e leigos – durante uma 

consulta médica, por exemplo. Dessa forma, conforme afirmam Krieger e Finatto (2004), 

os termos possuem uma dupla função: representar o conhecimento especializado e 
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 Para mais detalhes, cf. Bergenholtz e Tarp (2003) e Oliveira e Tarp (2008). 
22

 Para mais detalhes, cf. Porto Dapena (2002) e Azorín Fernandez (2003). 



31 

 

 
 
 

transmiti-lo (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 17). Nessa área, portanto, bem como em 

outras áreas técnicas e científicas, ―a própria unidade lexical terminológica é, 

simultaneamente, elemento constitutivo da produção do saber, quanto recurso de expressão 

lingüística que favorece a univocidade comunicacional‖. (KRIEGER, 2000, p. 211) 

Ao nos propormos a estudar as unidades lexicais especializadas dessa subárea de 

especialidade e elencar uma parcela delas em um material lexicográfico, levamos em conta 

a especificidade desse objeto, abordando-o por meio das bases teóricas da Terminologia. A 

Terminologia pode ser definida como a ciência que estuda os termos técnico-científicos 

das áreas de especialidade. Ou seja, ela é a ciência, dentro das ciências do léxico, que se 

ocupa do estudo das terminologias e os termos que as compõem, em sua manifestação 

como signo linguístico nos discursos especializados.
23

 

Podemos afirmar que um dos papéis da Terminologia é ―organizar e divulgar os 

termos técnico-científicos como forma de favorecer a univocidade da comunicação 

especializada‖ (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 21). Tal ciência, portanto, ajuda a zelar 

pela clareza da comunicação entre especialistas de uma área, estudando os termos de cada 

domínio, suas definições e seus equivalentes em língua estrangeira. 

O objeto principal da Terminologia, o termo, pode ser definido como ―designação 

por meio de uma unidade linguística, de um conceito definido em uma língua de 

especialidade‖ (ISO 1087, 1990, apud BARROS, 2004, p. 39-40). Ele é constituído de 

forma (denominação) e conteúdo (significado). A forma é a mesma, mas o conteúdo é 

ativado, e ―se singulariza na forma de seleção de traços adequados a cada tipo de situação e 

determinados pelo domínio, o tema, a perspectiva de abordagem do tema, o tipo de texto, o 

emissor, o destinatário e a situação‖
24

 (CABRÉ, 1999a, p. 123). 

Apesar de os termos representarem conceitos de uma área de especialidade, 

frisamos que o objeto da Terminologia são os termos enquanto unidades linguísticas, sendo 

o conceito importante somente por ser representado pelas unidades linguísticas. Rey (1979) 

afirma que ―Semelhantemente à linguística, à semântica ou à semiótica, a terminologia 

estuda signos‖
25

 (REY, 1979, p. 18), e esclarece que ―O nome é o próprio objeto da 

                                                           
23

 Para fins de desambiguização, alertamos que em nossa dissertação fazemos a distinção entre Terminologia 

(com ―t‖ maiúsculo) e terminologia (com ―t‖ minúsculo), conforme fazem também Barros (2004) e Krieger e 

Finatto (2004), sendo a Terminologia a ciência que estuda os termos e a terminologia o conjunto de termos 

de uma área de especialidade. 
24

[…] se singulariza en forma de selección de rasgos adecuados a cada tipo de situación y determinados por 

el ámbito, el tema, la perspectiva de abordaje del tema, el tipo de texto, el emisor, el destinatario y la 

situación. 
25

Come la linquistique, la sémantique ou la sémiotique, la terminologie étudie des signes. 
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terminologia: de fato, um nome definível dentro de um sistema coerente, numerado e/ou 

estruturado é um termo; o conteúdo de sua definição corresponde a uma noção (conceito), 

analisável em compreensão‖
26

 (REY, 1979, p. 22). 

Sager (1993) também destaca essa particularidade ao afirmar que  

 

 

A Terminologia trata de conceitos e, portanto, de estruturas de conhecimento 

apenas na medida em que estão representados no léxico da língua. Os conceitos são 

elementos da estrutura do conhecimento e, como tais, ocupam um lugar importante 

dentro da filosofia das ciências e das teorias cognitivas. A Terminologia não tem 

esses propósitos. (SAGER, 1993, apud KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 36) 

 

 

Como são, antes, de tudo, unidades lexicais, o funcionamento dos termos nas 

linguagens de especialidade é semelhante ao funcionamento das unidades lexicais 

consideradas próprias da língua geral. Andrade (2001) comenta sobre a semelhança dos 

termos e das unidades lexicais da língua comum ao dizer que ―os termos são unidades 

sígnicas distintivas e significativas ao mesmo tempo, apresentando-se de forma tão natural 

no discurso especializado quanto as palavras nos discursos que se valem da língua comum 

como forma de expressão‖. (ANDRADE, 2001, p. 191) 

Krieger e Finatto (2004, p. 78-79) explicam que as correntes de estudos 

terminológicos mais recentes não distinguem termo e palavra – esta última significando 

unidade lexical da língua geral – apenas com base na ideia de que o termo é uma 

representação de um conceito de uma dada área de especialidade; dessa forma, os termos 

não são vistos como apartados do sistema léxico da língua, mas como unidades lexicais 

que assumem determinadas funções dentro de um contexto específico, em uma 

comunicação ou texto especializado. A variação terminológica, a sinonímia e a formação 

morfológica dos termos podem ser mais bem estudadas, dentro dessa nova visão, com base 

na natureza lexical dos termos. As autoras explicam que, nessa nova concepção, passa-se a 

compreender que ―um termo é elemento da linguagem em funcionamento‖ (KRIEGER; 

FINATTO, 2004, p. 79), e tal mudança de perspectiva auxilia os estudos terminológicos a 

compreenderem o funcionamento das terminologias e processos como a gênese de termos, 

                                                           
26

 Le nom est l'objet même de la terminologie: en effet, un nom définissable à l'interiéur d'un système 

cohérent, énumératif et/ou structuré, est un terme; le contenu de sa définition correspondant à une notion 

(concept), analysable en compréhension. 
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a terminologização de unidades lexicais da língua geral e a polivalência de unidades 

terminológicas que ocorrem em mais de uma área de especialidade. 

A esse respeito, Clas (2004) explica: 

 

 

[...] a terminologia não pode ser uma entidade à parte, uma ideação autônoma de 

certa forma. Ela está ligada à realidade linguística geral, à tomada de conhecimento 

como qualquer outra informação, já que a conceitualização relata infalivelmente 

uma experiência, um conjunto de conhecimentos prévios, um grau de compreensão 

dos fenômenos. Os termos são ―unidades de conhecimento‖ bem como as outras 

palavras, com as quais compartilham alguns atributos pertencendo a uma área 

particular. É o que Rita Temmerman (2000, p. 43) chama de ―unidades de 

compreensão‖. Portanto, está claro que essas unidades de conhecimento são 

unidades linguísticas e que, consequentemente, podem passar de uma área à outra, 

da língua comum à língua de especialidade e vice-versa, e nela adquirir ou perder 

uma significação mais específica. (CLAS, 2004, p. 235) 

 

 

O comportamento dos termos como unidades lexicais sujeitas aos mesmos 

fenômenos das demais unidades lexicais de uma língua natural é um aspecto bastante 

significativo de uma das abordagens teóricas mais importantes da Terminologia: a Teoria 

Comunicativa da Terminologia (doravante TCT), postulada por Cabré (1999a, 1999b), a 

qual utilizamos no embasamento de nosso trabalho. A TCT enfoca, em sua abordagem, a 

dimensão discursiva dos termos ao afirmar que ―Os termos são unidades léxicas, ativadas 

singularmente por suas condições pragmáticas de adequação a um tipo de comunicação‖
27

 

(CABRÉ, 1999a, p. 123, grifos da autora). 

Uma vez que nos filiamos à abordagem teórica da TCT, entendemos os termos 

como unidades linguísticas passíveis dos mesmos processos que se dão nas unidades 

linguísticas utilizadas na língua geral, como a variação e a sinonímia. Além disso, cremos 

que uma abordagem descritiva das terminologias possa ser mais produtiva para a 

Terminologia, em especial no que diz respeito às pesquisas linguísticas da área, do que a 

abordagem de viés prescritivo, característica da TGT, a Teoria Geral da Terminologia 

desenvolvida por Wüster (1898-1977), baseada em sua tese a respeito da normalização da 

linguagem técnica, publicada em 1931, e explicitada no dicionário The Machine Tool, 

publicado pelo autor em 1968 (REMENCHE, 2010). 

                                                           
27

Los términos son unidades léxicas, activadas singularmente por sus condiciones pragmáticas de 

adecuación a un tipo de comunicación. 
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A TGT pode ser resumida – frisamos, de forma bastante simplificada – em algumas 

características fundamentais, conforme nos conta Cabré (1999a, p. 111): o conceito 

precede a denominação; os termos são unidades semióticas; a terminologia é uma matéria 

autônoma (na intersecção com a linguística, a lógica, a ontologia e a informática); o valor 

do termo é dado segundo sua localização dentro de uma estrutura conceptual e o trabalho 

terminológico tem como objetivo a normalização, garantindo univocidade na comunicação 

entre especialistas por meio, justamente, do uso dos termos normalizados. Ainda segundo a 

mesma autora, a normalização almejada por Wüster foi inspirada na criação de 

nomenclaturas das ciências naturais e médicas. O objetivo dos estudos propostos pelo autor 

pode ser, portanto, resumido como o estudo dos termos ―com a finalidade de normalizá-los 

conceptualmente e denotativamente, reduzindo seu significado a um conjunto de traços 

comuns e consensuais (o conceito) e fixando uma denominação única ou preferencial para 

cada língua‖
28

 (CABRÉ, 1999a, p. 116). Isso indica que, nessa concepção, a diferença 

linguística é meramente denominativa e formal (se dá pela diferença no significante), e não 

cultural, e os obstáculos da comunicação científica podem, portanto, ser resolvidos por 

meio da normalização terminológica (CABRÉ, 1999a, p. 117). 

A TCT vem como crítica às bases da TGT, em especial a seu caráter reducionista e 

idealista, e essa crítica está vinculada, inclusive, à concepção do conhecimento científico, 

que passava por modificações – a própria concepção de conhecimento especializado 

defendida pela TGT (uma concepção positivista, de conhecimento uniforme e apartado, 

por assim dizer, do conhecimento geral) havia entrado em crise (CABRÉ, 1999a). 

Filiamo-nos à TCT e partilhamos das ideias de Cabré (1999a) quando essa afirma 

que a comunicação especializada se dá de forma análoga à comunicação geral, e que o 

conhecimento especializado não está apartado do conhecimento geral. Ressaltamos, 

inclusive, que essa concepção vai ao encontro do objetivo principal do presente trabalho – 

a divulgação e explicitação do conhecimento especializado – e que a crença na intersecção 

dos diversos níveis de especialidade do conhecimento e da circulação de saberes, 

juntamente com ULEs e seus conceitos, é a base do esforço da divulgação dos termos mais 

frequentes da subárea da cardiopatia congênita e seus significados para o público leigo. Em 

outras palavras, acreditamos que isso já se dê de forma natural para os indivíduos expostos 

                                                           
28

[…] con la finalidad de normalizarlos conceptualmente y denotativamente, reduciendo su significado a un 

conjunto de rasgos comunes consensuados (el concepto) y fijando una denominación única o preferente para 

cada lengua. 
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ao vocabulário especializado da área devido a alguma experiência pessoal, e visamos, 

portanto, auxiliar na compreensão das ULEs durante esse processo. 

Prosseguindo na descrição da TCT, podemos afirmar que seu objetivo principal é 

descrever 

 

 

[...] formal, semântica e funcionalmente as unidades que podem adquirir valor 

terminológico, dar conta de como o ativam e explicar suas relações com outros 

tipos de signos de mesmo ou distinto sistema, para fazer progredir o conhecimento 

sobre a comunicação especializada e as unidades que são utilizadas nela.
29

 

(CABRÉ, 1999a, p. 124) 

 

 

Sua face aplicada, por sua vez, em oposição aos estudos teóricos, envolve 

―compilar as unidades de valor terminológico em um tema ou situação determinada e 

estabelecer suas características de acordo com essa situação‖
30

(CABRÉ, 1999b, p. 133). O 

trabalho terminológico derivado de tal compilação e estudo pode levar a aplicações como 

―glossários, dicionários técnico-científicos, bancos de dados terminológicos e sistemas de 

reconhecimento automático de terminologias‖ (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 20). 

Em nosso trabalho, especificamente, o viés terminológico pode ser encontrado na 

compilação de ULEs e na aplicação dessa compilação para um fim ―prático‖: a elaboração 

de um dicionário especializado. Entendemos que os conhecimentos teóricos dessa 

disciplina, a Terminologia, devem passar por todo o processo deste trabalho, e que a 

filiação a uma perspectiva descritiva e crítica da Terminologia, a TCT, faz toda a diferença 

na abordagem de cada fenômeno estudado em cada etapa percorrida durante a elaboração 

da obra terminológica, da mesma forma que afirma Almeida (2006): 

 

 

[...] optar teoricamente pela TCT implica em fazer determinadas escolhas 

metodológicas durante todas as etapas de construção de um produto terminológico 

(glossário, dicionário, mapa conceitual, listas de termos com ou sem equivalência, 

etc.), etapas que incluem desde a elaboração do corpus até a organização do 

verbete. (ALMEIDA, 2006, p. 86) 

                                                           
29

 […] formal, semántica y funcionalmente las unidades que pueden adquirir valor terminológico, dar cuenta 

de cómo lo activan y explicar sus relaciones con otros tipos de signos del mismo o distinto sistema, para 

hacer progresar el conocimiento sobre la comunicación especializada y las unidades que se usan en ella. 
30

[…] recopilar las unidades de valor terminológico en un tema y situación determinados y establecer sus 

características de acuerdo con esta situación. 
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1.3. Lexicografia e Terminologia: semelhanças e diferenças 

 

A partir das exposições feitas acima a respeito das ciências da Lexicografia e da 

Terminologia, é possível notar um entrecruzamento no interesse dessas ciências, já 

apontado: o estudo e a produção de dicionários, mais especificamente aqueles que tratam 

do léxico especializado. Boulanger (2001, apud KRIGER; FINATTO, 2004) já afirmava 

que ―Em razão de seu paralelismo, de suas analogias e da semelhança formal de seus 

produtos dicionarísticos respectivos, a lexicografia e a terminografia são largamente 

confundidas na consciência coletiva dos indivíduos‖ (BOULANGER, 2001, apud 

KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 51). 

Haja vista tal correspondência de interesse, juntamente com a semelhança de seus 

produtos lexicográficos, coloca-se a questão: quais seriam as diferenças entre a 

Lexicografia e a Terminologia? Quão semelhante (ou quão diferente) é a abordagem de 

cada uma delas no que concerne o dicionário? A fim de responder tais questões, 

procedemos a uma revisão de alguns artigos que tratam da identidade de cada uma dessas 

ciências, comparando-as, e tecemos algumas considerações a respeito de nosso 

posicionamento quanto a essas questões. 

Barbosa (1991) se propõe a apontar algumas questões sobre a identidade de cada 

uma das quatro áreas enumeradas no título de seu artigo (―Lexicologia, lexicografia, 

terminologia, terminografia: objeto, métodos, campos de atuação e cooperação‖), 

discorrendo, portanto, sobre a questão que nos interessa. A princípio, a autora aponta a 

divisão entre ―fatias‖ do léxico que interessam a cada uma delas: a Lexicografia trataria, 

em suas obras, do léxico ―geral‖, enquanto que Terminologia/Terminografia tratariam 

especificamente do léxico chamado ―especializado‖. Para diferenciá-las de forma mais 

ampla, porém, Barbosa (1991) vai além da divisão léxico geral/léxico especializado, e trata 

também do percurso de trabalho dessas duas vertentes dos estudos lexicais: 

 

 

[...] o percurso da investigação científica da Terminologia começa no ‗recorte 

técnico-científico‘, para chegar à denominação, o da Lexicografia parte da 

denominação, para chegar à definição. A primeira adota, pois, uma metodologia de 

caráter onomasiológico (do ‗fato conceptual‘ para a forma sígnica [...]); a segunda 

adota uma metodologia de caráter semasiológico (do reconhecimento e 

compreensão da forma sígnica para o designatum [...]) (BARBOSA, 1991, p. 189, 

grifos da autora) 
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 Sintetizando a diferenciação entre Lexicografia e Terminologia, a autora aponta a 

questão da nomeação propriamente dita, como processo onomasiológico, em comparação 

com a tarefa da definição – processo semasiológico: 

 

 

[...] a tarefa básica da Terminologia é a de nomear, preenchendo, pois, uma função 

de codificação e colocando-se questões do tipo: como nomear tal ‗fato‘? como 

designar a operação que consiste em...? Ao contrário, a tarefa da Lexicografia é a 

de definir, preenchendo, pois, uma função de decodificação, colocando-se questões 

do tipo: qual a melhor forma de estabelecer uma relação de equivalência entre 

paráfrase definitória e vocábulo definido? (BARBOSA, 1991, p. 189) 

 

 

 Outra autora que aborda alguns aspectos das diferenças entre Lexicografia e 

Terminologia é Andrade (2001). A autora localiza a Terminologia como um ramo da 

Lexicologia – uma ―especificidade‖, já que trata de um subconjunto específico do léxico –, 

enquanto que Lexicografia e Terminografia seriam as representações dos aspectos práticos 

de cada uma dessas áreas, respectivamente. 

 Prosseguindo na delimitação de cada uma das áreas, a autora foca-se na diferença 

entre as unidades lexicais do léxico geral em oposição aos termos, unidades que existem 

nos discursos especializados. Com base nos dois tipos de unidade lexical, ela conclui: 

 

 

Constitui objeto específico da terminologia a recopilação, descrição e ordenação 

dos termos científicos e tecnológicos das linguagens especializadas, enquanto a 

lexicologia se ocupa dos vocábulos e vocabulários das diferentes normas 

linguísticas. Com referência ao produto final, esta acha-se voltada para a produção 

de obras lexicográficas, enquanto que aquela tem por objetivo a produção de obras 

terminológicas/terminográficas. (ANDRADE, 2001, p. 192) 

 

 

Andrade (2001), para esclarecer melhor as tarefas dessas duas disciplinas, apóia-se 

em Barbosa (1991, p. 182-189) para diferenciar a tarefa de cada uma delas: enquanto que a 

Terminologia trataria da codificação, a Lexicografia estaria interessada em decodificar, ou 

seja, apresentar proposta para a definição dos vocábulos. 

A autora também aborda, da mesma forma que Barbosa (1991), e baseando-se nela,  

as diferenças na metodologia de trabalho da Lexicografia e da Terminologia, enfocando a 
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relação decodificar vs. codificar, e, consequentemente, invocando a dicotomia que permeia 

a literatura sobre o assunto: onomasiologia vs. semasiologia: 

 

 

[...] a lexicografia parte de uma lista de palavras, que constitui o inventário de uma 

obra lexicográfica e passa a descrevê-las semanticamente, por meio das definições. 

O processo é semasiológico, parte da forma para o conteúdo. Na terminologia, o 

trabalho se realiza no sentido inverso: a partir de uma lista de conceitos, procura-se 

a denominação para cada um. Este é o processo onomasiológico, parte do conceito 

ou reconhecimento e compreensão da forma sígnica para a denominação. 

(ANDRADE, 2001, p. 192) 

 

 

 Gostaríamos de ressaltar que tal contraste – abordagem onomasiológica vs. 

abordagem semasiológica – faz-se presente ao longo de todos os textos por nós 

consultados, mas que esse mesmo argumento pode ser utilizado para contradizer a 

diferença mais ―marcante‖ entre Lexicografia e Terminologia/Terminografia, baseando-se 

nas mudanças teóricas e metodológicas que a Terminologia vem sofrendo ao longo das 

últimas décadas, principalmente com o surgimento de novas correntes teóricas como a 

TCT (Cabré, 1999) e a Teoria Sociocognitiva da Terminologia (Temmerman, 2000). 

Andrade (2001) também apresenta mais argumentos a respeito da diferenciação 

entre Lexicologia/Lexicografia e Terminologia/Terminografia no que diz respeito aos 

textos que servem de base para a recolha do léxico estudado por cada uma delas: a autora 

explica que a diferença fundamental entre um texto especializado e um texto da língua 

geral reside na presença de termos técnico-científicos, que conferem ao texto especializado 

―o caráter de especificidade, em distintos níveis de especialização, conforme o tipo de 

matéria e seu grau de abstração‖ (ANDRADE, 2001, p. 191). 

Apesar de comentar sobre a semelhança dos termos e das unidades lexicais da 

língua geral ao dizer que ―os termos são unidades sígnicas distintivas e significativas ao 

mesmo tempo, apresentando-se de forma tão natural no discurso especializado, quanto as 

palavras, nos discursos que se valem da língua comum como forma de expressão.‖ 

(ANDRADE, 2001, p. 191), a autora argumenta que ―a língua de especialidade pode ser 

uma sublíngua da língua geral, dita natural, enriquecida com elementos especificadores, 

conceitos e noções que se expressam por intermédio de termos específicos, peculiares a 

cada modalidade de especialização.‖ (ANDRADE, 2001, p. 191) A nosso ver, porém, as 

linguagens de especialidade não podem ser consideradas ―sublínguas‖, mas tão somente 
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outros tipos de discurso, uma vez que compartilham de todas as estruturas da língua geral, 

diferenciando-se apenas na maior recorrência de determinadas unidades lexicais e 

combinações (colocações típicas da área), o que ocorre com qualquer discurso que versa 

sobre um determinado tema. 

Por fim, em relação à homonímia e a polissemia, fenômenos de amplo interesse 

para as ciências do léxico, Andrade (2001, p. 194) afirma que a terminologia trabalha, 

sobretudo, na homonímia, enquanto que a lexicologia trabalha com a polissemia, além da 

homonímia, outra diferença que poderia ser apontada entre as duas. 

Biderman (2001b) traça diferenças entre essas duas áreas de forma semelhante a 

Barbosa (1991) e Andrade (2001), concentrando-se na diferença entre as unidades lexicais 

tratadas por cada uma delas e no processo de conceptualização que subjaz a cada um dos 

tipos de unidade, em especial no que diz respeito ao caráter referencial das unidades 

lexicais especializadas e ao seu rigor conceptual. A autora também aponta a diferenças 

entre os verbetes dos dois tipos de obras – dicionários de língua e dicionários 

especializados: 

 

 

No dicionário de língua o verbete é completado com informações sobre registros 

sociolingüísticos do uso da palavra e com remissões a outras unidades do léxico 

relacionadas com este lema por meio de redes semântico-lexicais. Esse tipo de 

informação não existe em dicionários especializados de um domínio do 

conhecimento. (BIDERMAN, 2001b, p. 159-160) 

 

 

Ela traça, então, um quadro comparativo entre essas duas ciências, que 

reproduzimos abaixo: 

Lexicografia Terminologia 

unidades léxicas muito heterogêneas (quanto 

à forma e à função): palavras de significação 

e palavras instrumentais 

unidades léxicas relativamente homogêneas: 

substantivos (maioria), adjetivos, verbos e alguns 

advérbios 

mais abrangente circunscrita a um domínio 

não se restringe ao universo referencial centrada no universo referencial 

relaciona-se com todas as funções da 

linguagem: função referencial, função 

emotiva, função conativa, função fática, 

função poética, função metalinguística 

relaciona-se com a função referencial 

Tabela 1. Diferenciação entre Lexicografia e Terminologia segundo Biderman (2001b)             

(adaptado de BIDERMAN, 2001b, p. 61) 

 



40 

 

 
 
 

 Mesmo listando suas especificidades, a autora ressalta a intersecção de ambas: 

 

 

Contudo, as duas ciências [Lexicografia e Terminologia] se tocam, fazem 

intersecção no domínio do universo referencial. Uma parcela considerável do 

repertório do léxico geral é constituída de termos que se vulgarizam e até se 

banalizam. No mundo contemporâneo, marcado por um fortíssimo prestígio das 

ciências, em que as comunicações se tornaram um fenômeno universal, a mídia 

divulga e vulgariza rapidamente o conhecimento científico. Além disso, a busca da 

informação, fenômeno generalizado dentro da sociedade contemporânea, já que a 

nossa é uma sociedade da informação, faz com que a circulação do conhecimento, 

criado pelos cientistas e pelos técnicos, chegue rapidamente ao cidadão comum. 

Assim, o vocabulário especializado que acompanha o saber científico penetra 

incessantemente no léxico geral. (BIDERMAN, 2001b, p. 162) 

 

 

Tal penetração de vocabulário especializado no léxico geral pode gerar, segundo a 

autora, um fenômeno de polissemia que até então não ocorreria no vocabulário técnico e 

cientifico. Isso se explica pois uma vez tendo penetrado no léxico geral, o vocabulário 

especializado pode perder parte de sua especificidade e até mesmo atingir mudanças de 

significado. (BIDERMAN, 2001b, p. 162) 

A autora prossegue indicando as especificidades da metodologia de cada uma 

dessas áreas – apesar de visarem à elaboração de um dicionário, os passos para atingir esse 

objetivo não são os mesmos, diferenciando-se em especial nos tipos de corpora utilizados 

e nas unidades lexicais extraídas deles. Ao tratar da elaboração da definição na obra 

especializada, Biderman (2001b) dá a entender que se trata da análise de um conceito, não 

de uma unidade lexical que o representa e materializa, conforme se vê no seguinte trecho: 

 

 

A etapa seguinte seria a da elaboração das definições dos termos como em 

qualquer dicionário de língua. A definição deve descrever as características de um 

conceito, integrando-o numa estrutura conceptual de um dado domínio do 

conhecimento. Como os conceitos são representações mentais, para definir um 

conceito é necessário selecionar: 1) suas características intrínsecas ou inerentes; 2) 

suas características extrínsecas ou a relação do objeto com outros objetos: origem, 

função, relação (espacial, temporal, causal). (BIDERMAN, 2001b, p. 164-165) 

 

 

 Tratar-se-ia da metodologia onomasiológica, conforme explicam Barbosa (1991) e 

Andrade (2001)? Acreditamos que sim. Afinal, o foco é mantido sempre no conceito, suas 
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características e suas relações no domínio ao qual pertence, e não na unidade lexical e seu 

entorno textual, sua relação com as unidades que coocorrem com ela, os aspectos 

pragmáticos que envolvem seu uso. Aspectos esses que são tratados nas pesquisas 

terminológicas atuais, conforme já afirmamos anteriormente. 

Prosseguindo na revisão bibliográfica sobre o tema, abordamos um artigo de autoria 

de Desmet (2002) no qual a autora tece algumas considerações relevantes sobre o tema: 

primeiramente, caracteriza a Terminologia quanto à sua gênese, afirmando que ―A 

terminologia moderna se encontra inevitavelmente marcada pelas condições em que 

nasceu: à margem da linguística e nos organismos de normalização.‖ (DESMET, 2002, p. 

169). A autora sustenta essa afirmação por meio da percepção de que a terminologia 

wüsteriana estabeleceu várias dicotomias, como terminologia vs. lexicologia e 

onomasiologia vs. semasiologia (já anteriormente citadas), cujas consequências teóricas 

podem até hoje ser vistas em muitos trabalhos terminológicos teóricos e práticos 

(DESMET, 2002, p. 169-170). 

Mais recentemente, porém, conforme nota a autora, muitas publicações questionam 

os postulados da visão tradicional da TGT. A partir dos anos 90, mais especificamente, a 

Terminologia vem sendo recolocada dentro da Linguística e readaptada à realidade das 

terminologias (DESMET, 2002, p. 170), visto que é amplamente aceito que as unidades 

terminológicas são antes de tudo unidades linguísticas, e funcionam, nas línguas naturais, 

da mesma maneira que essas últimas, sofrendo processos semelhantes como sinonímia, 

empréstimo, entre outros fenômenos lexicais, além do mais emblemático deles: a variação, 

anteriormente afastada com veemência do domínio da Terminologia em prol da busca por 

univocidade. 

Desmet (2002) nota que atualmente, dentro do âmbito universitário, a Terminologia 

é propagada por linguistas ―que utilizam os recursos da linguística de corpus na 

continuidade da lexicologia e da semântica lexical e cuja metodologia é essencialmente 

semasiológica‖ (DESMET, 2002, p. 170). De novo, como se vê, esbarra-se na questão da 

metodologia onomasiológica, característica de uma abordagem terminológica de acordo os 

métodos iniciais da escola wüsteriana, em oposição à metodologia semasiológica, 

característica de uma abordagem lexical e terminológica de cunho linguístico, e presente 

nas pesquisas e trabalhos mais recentes na Terminologia, em especial dentro do cenário 

acadêmico, conforme aponta Desmet (2002). 
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Em Krieger e Finatto (2004) a questão da oposição entre Lexicografia e 

Terminografia é tratada de forma bastante interessante, uma vez que as diferenças entre a 

face aplicada da Terminologia – chamada, conforme explicam as autoras, Terminografia 

ou Lexicografia Especializada – e a face aplicada da Lexicologia – a Lexicografia – não 

oferecem, na visão das autoras, grande perigo de confusão, visto que seus objetos e 

metodologias são deveras diferentes: 

 

 

Tendo em vista que a Terminologia compreende uma face aplicada, voltada à 

produção de glossários, dicionários técnicos ou terminológicos e bancos de dados, 

a atividade relacionada a essas aplicações é chamada de Lexicografia Especializada 

ou Terminografia. Esta última denominação reflete a tentativa de estabelecer um 

paralelismo com a Lexicografia, área correlata à Terminografia. Mesmo que a 

denominação cunhada nos anos 70 e atribuída a E. Natanson favoreça esse 

paralelismo, esse campo de atividades não se confunde com a Lexicografia, 

embora ambas aproximem-se em propósitos gerais. As duas áreas não se 

superpõem, porquanto possuem objetos específicos e metodologias que as 

diferenciam entre tantos outros aspectos. (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 50) 

 

 

 A afirmação de tal ―clareza‖ na diferenciação entre Terminografia e Lexicografia, 

porém, não parecer proceder – prova disso já é a própria necessidade de afirmar a 

disparidade entre as duas em diferentes trabalhos, conforme temos mostrado. 

 Krieger e Finatto (2004, p. 52) listam algumas diferenças mais evidentes entre 

Terminografia e Lexicografia, a saber: 

a) Enquanto que na Lexicografia ocorre a lematização das unidades lexicais que 

encabeçam o verbete, na Terminografia tais unidades são apresentadas da forma 

encontrada no corpus (seja no singular ou no plural, com verbos no infinitivo ou 

flexionados); 

b) se um termo tem a forma de um sintagma, ele é registrado no dicionário 

terminológico; já a Lexicografia organiza os sintagmas ou expressões sintagmáticas dentro 

de um verbete que traz o item lexical principal do sintagma (em geral o substantivo ou o 

verbo,); 

c) a Lexicografia quer cobrir todas as significações possíveis de uma unidade 

lexical, a Terminografia só registra aquela pertinente ao domínio estudado; 

d) a Terminografia trata de qualquer tipo de distinção de significado como 

homonímia (pois serão sempre dois termos diferentes, ainda que a forma linguística seja a 
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mesma), enquanto que a Lexicografia faz a distinção entre homonímia (palavras diferentes) 

e polissemia (mesma palavra, mas com distintos significados). 

As autoras prosseguem explicando que a obra terminográfica oferece sobretudo 

informação sobre um campo de conhecimento (ainda que, cada vez mais, sejam oferecidas 

informações linguísticas, como classe gramatical, e sociolinguísticas, como marcas de 

uso), enquanto que a obra lexicográfica oferece informações sobre a língua (KRIEGER; 

FINATTO, 2004, p. 52). A obra terminográfica se aproximaria, assim, mais de uma 

enciclopédia do que de um dicionário de língua, pois traz informações sobre o 

conhecimento especializado, portanto, informações extralinguísticas. 

Sabe-se da existência, porém, de repertórios terminográficos de viés descritivo, que 

registram variação terminológica e sinônimos, fenômenos anteriormente descartados em 

trabalhos terminográficos, dada a teoria prescritiva que os embasava. A respeito das obras 

com viés mais descritivo, as autoras afirmam que uma vez que ―a finalidade maior de uma 

obra de referência é atender às necessidades de informação dos usuários, os instrumentos 

elaborados com esta visão descritiva, e não prescritiva, cumprem melhor esta finalidade‖. 

(KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 55) Percebe-se, portanto, que o tipo de informação 

oferecido em uma obra terminográfica não pode ser sempre utilizado para diferenciá-la de 

uma obra lexicográfica, haja vista que a quantidade e o tipo de informação oferecida 

variam de acordo com o público da obra. 

Para resumir os principais pontos de divergência entre Lexicografia e 

Terminologia, as autoras elaboram uma tabela, que reproduzimos a seguir para melhor 

discussão: 
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 Lexicografia Terminologia 

Vertentes Prática e teórica Prática e teórica 

Origem Tradição Contemporaneidade 

Objeto Léxico geral/ palavra Léxico temático/ termo 

Produto Dicionários de língua mono, bi ou 

multilíngues 

Léxicos, glossários, dicionários 

terminológicos mono, bi ou 

multilíngues, bancos de dados 

terminológicos 

Natureza Linguístico-descritiva Cognitiva-normalizadora 

Objetivos e 

funções 

- Repertoriar o léxico geral 

- Oferecer informações 

etimológicas, gramaticais, 

sociolinguísticas 

- Oferecer informações semânticas 

gerais e especializadas de todas as 

unidades lexicais de um idioma 

(polissemia) 

- Oferecer padrões de usos 

linguísticos 

- Legitimar o léxico de uma língua 

- Repertoriar o léxico temático 

- Oferecer informações terminológicas e 

conceituais de uma área de 

conhecimento especializado 

- Delimitar conceitos de um sistema 

cognitivo específico (homonímia) 

- Estabelecer padrões de designação e 

conceituação em áreas de especialidade 

(normatização) 

Usuário Difuso Específico 

Fontes Textos em geral Textos de especialidade 

Método Semasiológico Onomasiológico 

Entradas 

Critério de 

seleção 

Frequência Pertinência do termo à área de 

conhecimento/ frequência em menor 

escala 

Tipologia Verbal: palavras gramaticais e 

lexicais 

Verbal: termos simples, compostos, 

siglas e acrônimos 

Não-verbal: símbolos e fórmulas 

Tratamento Lematização, forma canônica Manutenção da forma plena e recorrente 

Tabela 2. Diferenciação entre Lexicografia e Terminologia segundo Krieger e Finatto (2004)   

(adaptado de KRIEGER e FINATTO, 2004, p. 54) 

 

 Em relação à tabela apresentada, gostaríamos de chamar a atenção para alguns 

pontos que merecem ser discutidos de forma mais crítica: os itens natureza, objetivos e 

funções, usuário e método. Quanto à natureza dita ―normalizadora‖ da Terminologia, 

podemos afirmar que o andamento das pesquisas e a mudança nos paradigmas teóricos 

vêm subvertendo essa face da atividade terminológica, em prol de uma abordagem 

descritiva, conforme as próprias autoras parecem aludir ao longo de todo o livro 

(KRIEGER; FINATTO, 2004). 

Quanto aos objetivos e funções, percebe-se também uma tendência cada vez maior 

no aumento do número de informações de tipo linguístico (como classe gramatical) e 

sociolinguístico (como marcas de uso) em obras terminográficas, a despeito da divisão 
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proposta, no quadro comparativo, pelas autoras. Tal tendência pode ser vista como uma 

evolução, pelo menos da perspectiva do usuário das obras terminográficas – o maior 

beneficiário do aumento de informações na obra. A respeito do usuário, o que nos 

incomoda é pensar que apenas o usuário do dicionário especializado pode ser considerado 

―especifico‖ – o que dizer dos dicionários voltados especialmente para alunos? Para 

aprendizes de língua estrangeira? Para crianças? Tanto dicionários de lingual geral quanto 

dicionários especializados podem ser mais ou menos específicos quanto ao público-alvo a 

que se destinam, e quanto menor e mais específico for o grupo visado, mais bem 

trabalhadas poderão ser as estratégias e as escolhas que fazem parte da elaboração do 

dicionário. 

Por fim, quanto ao método, gostaríamos de apontar que a questão onomasiologia vs. 

semasiologia se coloca, mais uma vez, na diferenciação entre Lexicografia 

Terminologia/Terminografia – questão já apontada como insuficiente para diferenciar as 

duas áreas, haja vista as mudanças no paradigma teórico da Terminologia. 

Bevilacqua e Finatto (2006) procuram estabelecer, da mesma forma que as autoras 

supracitadas, os pontos de divergência e de semelhança entre as duas áreas. As autoras 

conceituam a Terminografia como uma aplicação das teorizações da Terminologia, sendo, 

portanto, diferente da Lexicografia, mas tendo com ela algumas semelhanças. 

As autoras se concentram, então, no produto da Terminografia: o dicionário 

terminológico, obra que repertoria os termos de uma área de especialidade, a partir de um 

corpus de referência dessa área. O corpus, segundo as autoras, auxilia para que a 

compreensão vá além dos termos, mas também abarca fraseologias, padrões textuais e 

combinatórias frequentes de uma dada área de especialidade (BEVILACQUA; FINATTO, 

2006, p. 48). 

As autoras apenas citam a discussão que há sobre o fato de ser possível considerar 

(ou não) a Terminografia como ―Lexicografia Especializada‖, mas alegam a complexidade 

dessa discussão, que deverá ser desenvolvida em outro texto. 

A fim de evidenciar sua visão a respeito dos cruzamentos da Lexicografia com a 

Terminografia, as autoras se baseiam em Coseriu (1979) para afirmar que 
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[...] um dicionário (de qualquer tipo, lexicográfico ou terminológico) trata de 

reconhecer uma língua funcional. Na sua concepção [de Coseriu, 1979], o termo 

língua funcional é entendido como uma língua delimitada dentro de uma língua 

histórica. Em tais condições, os dicionários tratam de uma língua que corresponde 

a um determinado ―dialeto‖, num determinado nível, e na forma de um 

determinado estilo. (BEVILACQUA; FINATTO, 2006, p. 48-49, grifos das 

autoras) 

 

 

As autoras se perguntam, então: ―uma linguagem especializada não poderia ser 

entendida como um estilo funcional de uma língua determinada?‖ (BEVILACQUA; 

FINATTO, 2006, p. 49) Dessa forma, a lexicografia que tratasse de uma variante regional, 

por exemplo, não seria muito diferente de uma terminografia, pois essa trataria de uma 

língua funcional utilizada por um determinado grupo de especialistas para sua 

comunicação em uma situação de comunicação determinada (BEVILACQUA; FINATTO, 

2006, p. 49). 

Se as unidades terminológicas se comportam da mesma forma que a unidades 

lexicais da língua geral (pois não são termos a priori, mas se tornam termos quando 

utilizados em uma situação de comunicação específica), a Lexicografia e a Terminografia 

têm, em sua essência, muitos pontos em comum. As autoras, porém, apontam também as 

grandes diferenças entre elas, uma delas sendo as informações apresentadas no verbete e 

seu modo de apresentação: 

 

 

Na obra terminográfica, verificamos um modo de apresentação da informação que 

lhe é típico, muito mais recortado ou delimitado, normalmente vinculado ao um 

conjunto textual de referência reconhecido pelo consulente da obra, tal como se 

tivesse sido elaborado especialmente para um determinado segmento de usuários. 

Assim, muitas informações não precisam ser explicitadas no verbete, pois há a 

pressuposição, empiricamente fundamentada, do terminógrafo, de que não são 

necessárias. (BEVILACQUA; FINATTO, 2006, p. 49-50) 

 

 

Além disso, o tratamento de conceitos diferentes ocorre da mesma forma que a 

homonímia no dicionário lexicográfico: ―a cada conceito diferente deve corresponder uma 

entrada diferente, devidamente sinalizada‖ (BEVILACQUA; FINATTO, 2006, p. 50). O 

estatuto de um termo é dado por sua utilização em determinado texto ou situação de 

comunicação, ou seja, seu caráter terminológico se ―ativa‖ em certos contextos, o que é 
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característico do posicionamento teórico da terminologia de base discursiva e 

comunicativa. 

Outras diferenças, segundo as autoras, são a existência de acepções únicas, sem a 

ocorrência de acepções numeradas (como ocorre no tratamento da polissemia pela 

Lexicografia) e a lematização: se o termo for mais presente no plural, a unidade 

terminológica será lematizada no plural, diferentemente do que ocorre nos dicionários de 

língua geral, que lematizam as entradas (masculino singular, no caso de nomes, infinitivo, 

no caso de verbos). Outra distinção apontada pelas autoras é o ―subverbete‖, que ocorre 

nas obras lexicográficas e não nas terminográficas, quando há uma lexia complexa: as 

autoras utilizam o exemplo ―pé‖, que seria a entrada, e ―pé de anjo‖, que ocorre como 

subverbete dentro do verbete de ―pé‖. Em uma obra terminográfica isso não acontece, pois 

cada lexia corresponde a uma definição, que aparece em entradas diferentes 

(BEVILACQUA; FINATTO, 2006, p. 46). 

Pode-se perceber na exposição acima a coincidência de grande parte dos 

argumentos apresentados em cada um dos textos estudados. O argumento que se destaca, 

para nós, como o que deve ser combatido com mais veemência é o que diz respeito ao 

percurso onomasiológico como caracterizador da abordagem terminológica, em oposição 

ao percurso semasiológico, característico da abordagem lexicográfica, conforme afirma 

Krieger (2000): 

 

 

[...] a direcionalidade do conceito à denominação, tomada não apenas em relação à 

produtividade lexical, mas também enquanto metodologia proposta para as 

atividades de organização terminográfica dos léxicos especializados costuma ser 

apresentada como o marco divisor entre as atividades de terminologia e as de 

lexicografia. (KRIEGER, 2000, p. 218) 

 

 

 Acreditamos que tal argumento não mais se sustente em vista das mudanças pelas 

quais a Terminologia vem passando desde a década de 90, conforme explicitado por nós no 

item 2.2 [A Terminologia]. Essas mudanças provocaram uma ruptura em diversos 

postulados dessa ciência, promovendo, por consequência, mudanças também no processo 

de realização das pesquisas, ou seja, nas bases metodológicas, sendo o mais evidente deles 

o uso de corpora para a recolha de termos, caracterizando assim uma abordagem 

semasiológica, ou seja, da forma (unidade lexical, termo presente em um determinado 



48 

 

 
 
 

texto) para o conteúdo (conceito representado pelo termo).Essa mudança só foi possível 

graças ao propósito descritivo que tomou conta da Terminologia nos últimos anos. Krieger 

(2000) explica que 

 

 

[...] o antagonismo entre princípios normativos e descritivos é também revelador de 

propósitos pragmáticos distintos: estabelecer bases metodológicas, com propósitos 

de aplicação e de controle dos léxicos temáticos contrapõe-se aos fins 

investigativos que caracterizam os procedimentos da ciência da linguagem. 

(KRIEGER, 2000, p. 220) 

 

 

Dessa afirmação se depreende que a realidade atual dos estudos terminológicos – ao 

menos aqueles embasados pelas teorias comunicativas mais recentes – é muito mais 

voltada à investigação linguística que à padronização terminológica, sendo que o 

terminólogo se coloca aqui como pesquisador da linguagem, e não como legislador de um 

conjunto terminológico. 

 Tendo isso em vista, pode-se afirmar que a Terminografia e a produção de 

dicionários especializados vêm apropriando-se cada vez mais das técnicas utilizadas nas 

pesquisas lexicais em geral, e que se a Terminologia antes tangenciava a Lexicologia, 

estudando os conceitos representados pelas unidades lexicais especializadas, agora essa 

ciência encontra-se incluída no seio das ciências do léxico, estudando um subconjunto 

deles da mesma forma que se estudam outros subconjuntos não-especializados. 

 A partir dessa exposição, constatamos que a Terminografia pode ser, sem nenhum 

problema, chamada também de ―Lexicografia Especializada‖, a depender da forma como 

se dá o trabalho terminográfico, como bem explica Finatto (2014) ao tratar da 

Terminografia no Brasil: 

 

Terminografia, como nós a vemos, não necessariamente evoca normalização ou 

uma prescrição para utilização dos termos ―corretos‖. Terminografia é um 

sinônimo de Lexicografia Especializada ou Lexicografia de Línguas de 

Especialidade. A partir dessa concepção, podemos identificar um modo 

particularmente brasileiro de abordar as línguas de especialidade.
31

 (FINATTO, 

2014, p. 248) 

                                                           
31

As we see it, Terminography does not necessarily evoke normalization or a prescription for using the 

‗correct‘ terms. Terminography is a synonym for Specialized Lexicography or Special-Language 

Lexicography. Through this conception, we can identify a Brazilian particular way and approach on 

specialized languages. 
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 Disso depreendemos que a realidade da chamada ―Terminografia‖ em nosso país 

pode ser entendida, em outros contextos culturais e em outras instituições acadêmicas, 

como mais ou menos prescritiva, e mais ou menos semelhante à uma ―lexicografia 

especializada‖, ou seja, a uma abordagem descritiva e semasiológica para a produção de 

dicionários especializados. No Brasil, conforme explica a autora 

 

 

[…] dada nossa trajetória particular de estudo e pesquisa, entendemos que 

Terminografia, como uma disciplina prática com um perfil descritivo, é fortemente 

relacionada à Terminologia. O mesmo vale para a Lexicografia, que parece ser a 

face aplicada da Lexicologia ou Lexicografia Teórica.
32

 (FINATTO, 2014, p. 248) 

 

 

 Se a Terminografia, conforme é entendido no contexto brasileiro, é uma disciplina 

prática com um viés descritivo, não se trataria então da ―Lexicografia Especializada‖, haja 

vista sua identidade tão semelhante à Lexicografia, com a diferença de tratar do léxico 

especializado, subconjunto de léxico geral? Qual é a identidade da Lexicografia 

Especializada? No item a seguir, propomo-nos a tratar das questões que envolvem a 

Lexicografia Especializada: sua definição, sua especificidade frente a Terminografia, sua 

abordagem do dicionário especializado. 

 

1.4. A Lexicografia Especializada 

 

Em relação ao cruzamento entre os estudos da Lexicografia e da Terminologia, 

gostaríamos de tecer alguns comentários sobre a chamada ―Lexicografia Especializada‖. 

Como já dito anteriormente, a Lexicografia Especializada se ocuparia dos dicionários 

especializados, sendo, portanto, sinônimo da Terminografia, porém com pressupostos 

teóricos próprios da Lexicografia. Acreditamos que o olhar lexicográfico sobre o 

dicionário especializado enriquece a pesquisa terminológica, dotando-a de aparatos 

teórico-metodológicos que favorecem tais estudos e as obras (dicionários, glossários) que 

são produzidas a partir deles. 

                                                           
32

[…] because of our peculiar trajectory of study and research, it is understood that Terminography, as a 

practical discipline with a descriptive profile, is strongly related to Terminology. The same goes for 

Lexicography, which appears to be the applied face of Lexicology or Theoretical Lexicography. 
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Na exposição acima [item 1.3 - Lexicografia e Terminologia: semelhanças e 

diferenças] mostramos como, de fato, a divisão entre Lexicografia e Terminologia, 

especialmente aquela baseada na diferença da abordagem – semasiológica ou 

onomasiológica – parece dissolver-se frente às mudanças nos paradigmas teóricos da 

Terminologia. Além do mais, mostramos como as unidades lexicais especializadas são 

cada vez mais entendidas não como unidades de conhecimento cujo valor encontra-se na 

mente do especialista, mas como unidades linguísticas sujeitas aos mesmos processos que 

as demais unidades da língua, e cujo valor especializado depende não da forma, mas do 

contexto comunicativo no qual ocorrem. 

Entendemos, juntamente com Edo Marzá (2009, 2012), que a distinção 

Terminografia vs. Lexicografia já não é mais tão produtiva. A autora explica que, no 

princípio, as ciências da Lexicografia e da Terminografia eram separadas devido ao modo 

como trabalhavam: a Lexicografia partia da unidade lexical para o significado, enquanto 

que a Terminografia ia do conceito à unidade lexical especializada (EDO MARZÁ, 2012, 

p. 111), ou seja, a diferença marcante entre elas dava-se no tipo de abordagem: 

semasiológica para a primeira e onomasiológica para a segunda, conforme já afirmamos 

anteriormente. Entretanto, no atual andamento das pesquisas terminológicas, especialmente 

daquelas embasadas na TCT de Cabré (1999), a distinção Terminografia vs. Lexicografia 

não é mais tão lógica, pois ambas partem das unidades lexicais para posteriormente 

analisarem-nas em função de seu uso na situação de comunicação. No lugar da 

estandardização de termos e produção de glossários prescritivos, a Terminologia e a 

Terminografia voltaram-se para o estudo dos termos como unidades lexicais que fazem 

parte de língua natural, e que adquirem seu caráter terminológico  pelo modo em que são 

empregados nas situações de comunicação. 

Essa abordagem semasiológica e descritiva, semelhante, portanto, àquela da 

Lexicografia, é chamada por alguns autores de Lexicografia Especializada, marcando sua 

proximidade com a teoria lexicográfica e seu afastamento dos postulados mais tradicionais 

dos estudos terminológicos. A Lexicografia Especializada é definida, em linhas gerais, por 

Edo Marzá (2012) como ―um quase sinônimo da terminografia, mas que transcende os 

princípios e concepções terminográficas clássicas para adaptar-se a enfoques mais realistas 

no tratamento da terminologia‖
33

 (EDO MARZÁ, 2012, p. 112), o que de certa forma 

                                                           
33

[…] un cuasi-sinónimo de la terminografía pero que trasciende los principios y concepciones 

terminográficos clásicos para adaptarse a enfoques más realistas en el tratamiento de la terminología. 
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condensa a essência da Lexicografia Especializada e seu estatuto como abordagem 

produtiva para a confecção de dicionários especializados. 

Edo Marzá (2009) trata da Lexicografia Especializada colocando-a em perspectiva 

com a Terminografia e comparando suas abordagens. A autora nos recorda que 

Bergenholtz e Tarp (1995) propõem o uso do termo specialised lexicography (lexicografia 

especializada) baseados em dois pontos principais: sua perspectiva descritiva (em oposição 

à perspectiva prescritiva da terminografia) e a crítica à separação supostamente clara entre 

itens lexicais especializados ou não-especializados – para eles, as fronteiras não seriam tão 

claras assim e, como consequência, as fronteiras entre terminografia e lexicografia 

também são afetadas (EDO MARZÁ, 2009, p. 163-164). Bergenholtz e Tarp (1995, apud 

EDO MARZÁ, 2009) localizam a lexicografia especializada dentro da Lexicografia, mas 

não negam a importância de um trabalho terminológico durante a elaboração de dicionários 

especializados. 

Os autores também apontam a importância da tradição lexicográfica para a prática 

da elaboração de dicionários especializados, afirmando que a ―terminografia tem muito 

aprender com a longa tradição lexicográfica em termos da preparação de produtos 

intuitivos [user-friendly] e de qualidade‖
34

 (BERGENHOLTZ; TARP, 1995, apud EDO 

MARZÁ, 2009, p. 165). 

Edo Marzá (2009) ainda explica como a metodologia onomasiológica de trabalho 

pode funcionar no caso de um especialista no assunto específico do dicionário 

especializado, mas não para um linguista cujas ―pistas‖ de qual caminho seguir encontram-

se no próprio texto especializado. 

 

Se o terminólogo não é um especialista (como no meu caso) [pois a autora fala 

sobre seu dicionário de cerâmica industrial], mas um linguista profissional que 

adquire de forma progressiva (e não possui de antemão) a informação relacionada 

com a área de especialidade na qual o trabalho está sendo executado, o 

terminógrafo terá que se apoiar em documentos a fim de adquirir a competência 

cognitiva necessária. Ao mesmo tempo, essa documentação (traduzida em textos) 

será útil como fonte (corpus) para a extração de termos que serão incluídos no 

trabalho terminológico propriamente dito. Dessa forma, o método de trabalho 

usado aqui é parcialmente diferente pois o ponto de partida são as formas 

linguísticas e o objetivo é alcançar ou descobrir os conceitos correspondentes ou 

significados, o que, portanto, faz dele um método semasiológico.
35

 (EDO MARZÁ, 

2009, p. 162-163) 
                                                           
34

[…] terminography has much to learn from the long lexicographical tradition in terms of preparing user-

friendly quality products. 
35

 If the terminologist is not a specialist (as in my case), but a linguistic Professional Who progressively 

acquires (and does not possess beforehand) the information related with the speciality field on which the 
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Entretanto, ainda que mudanças nos pressupostos teóricos e readequações nos 

processos metodológicos tenham aproximado muito a Terminografia da Lexicografia no 

que diz respeito à confecção de dicionários, a polêmica divisão entre essas duas áreas ainda 

suscita debates acalorados (KUDASHEV, 2007). A intensidade de tais debates depende 

principalmente da tradição de cada país ou escola teórica. Humbley (1997) explica que 

alguns países não possuem uma tradição da pesquisa terminológica muito expressiva, 

enquanto em outros centros de terminologia e projetos terminológicos possuem 

abrangência nacional, de tal maneira que o status dessa disciplina rivaliza, em termos de 

seriedade e expressão, com a pesquisa lexicográfica. 

Se a polêmica sobre a Lexicografia Especializada, em oposição à Terminografia e 

com metodologia e pressupostos teóricos diferentes, prossegue em discussão, podemos 

sem dúvida falar sobre a existência de uma ―abordagem lexicográfica especializada‖, cujas 

particularidades, em especial o tratamento mais acurado das necessidades do usuário, são 

elencadas por Edo Marzá (2009): 

 

A abordagem lexicográfica especializada envolve a confecção de dicionários a 

partir de uma perspectiva natural e comunicativa; ela implica o estudo da 

terminologia com uma visão de um continuum da linguagem e uma perspectiva 

integrante; é uma abordagem baseada em corpus do estudo das linguagens 

especializadas e apresentação de suas terminologias em dicionários; ela adota uma 

perspectiva ativa, amigável para o usuário [user-friendly] e com foco nele para a 

confecção de dicionários especializados; ela implica entendimento correto e uso 

acurado; ela torna necessária a inclusão de dados linguísticos e paradigmáticos 

diferentes e variados; ela vai além da mera compilação de termos; ela implica 

pensar sobre ―como‖, ―para que‖ e ―para quem‖ fazemos dicionários 

especializados.
36

 (EDO MARZÁ, 2009, p. 15 

 

 

                                                                                                                                                                                

work is being carried out, the terminographer will have to document himself/herself in order to acquire the 

necessary cognitive competence. At the same time, this documentation (translated into texts) will be useful as 

source (corpus) for the extraction of the terms that are to be included in the terminographical work itself. 

Hence, the method of work used here is partially different because the point of departure are the linguistic 

forms and the target is to reach or discover the corresponding concepts or meanings, which thus makes it a 

semasiological method. 
36

 The specialised lexicographical approach involves dictionary-making from a natural, communicative 

perspective ; it implies the study of terminology from a continuum view of language and an integrating 

perspective; it is a corpus-based approach towards the study of specialised languages and the presentation of 

their terminology in dictionaries; it adopts an active, user-friendly and user-focused perspective in specialised 

dictionary-making; it implies correct understanding and accurate use; it makes necessary the inclusion of 

different and varied pieces of linguistic and paradigmatic data; it goes beyond the mere compilation of terms; 

it implies thinking about the ‗how‘, ‗what for‘, and ‗for whom‘ we make specialised dictionaries. 
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O aspecto supracitado denominado user-friendly – que pode ser traduzido como 

intuitivo, ou ―amigável‖ para o usuário – é bastante interessante para nossa proposta: desde 

a seleção das informações para a microestrutura até a redação da definição, o consulente 

sempre norteou as escolhas de nosso trabalho. 

Ainda a respeito da elaboração de dicionários especializados a partir de uma 

perspectiva cujo centro é o consulente, Edo Marzá (2009) afirma que: 

 

 

[...] um conceito chave para levar a cabo a elaboração de qualquer dicionário 

especializado é considerar como ele satisfaz as necessidades de possíveis usuários, 

de forma que as decisões sobre criar um dicionário monolíngue ou bilíngue, 

descritivo ou prescritivo, etc., são tomadas de forma apropriada. A SLA 

[specialised lexicographical approach – abordagem lexicográfica especializada] 

tenta considerar e combinar de forma coerente todos os aspectos envolvidos no 

tratamento correto da terminologia.
37

 (EDO MARZÁ, 2009, p. 17) 

 

 

A autora conclui que abordagem da lexicografia especializada vai ―mais além‖ da 

terminografia – ―os aspectos teóricos da SLA dão lugar a um método de elaboração de 

dicionários especializados que está um passo a frente comparado à terminografia‖
38

 (EDO 

MARZÁ, 2009, p. 17). 

Nossa pesquisa parte do princípio de que, de fato, pensar em termos de uma 

intersecção entre Terminologia e Lexicografia, ao invés de entender ambas como 

excludentes uma da outra, é o melhor modo para se conceber um estudo que se propõe a 

fazer um dicionário – um produto, portanto, lexicográfico – de unidades lexicais 

especializadas – contendo, então, unidades terminológicas de uma dada área de 

especialidade. Acreditamos que as barreiras artificiais que separam Lexicografia e 

Terminologia não devem sobrepor-se à capacidade de ajuda mútua entre elas – se a 

pesquisa só tem a ganhar com a interdisciplinaridade, os consulentes das obras 

lexicográficas gerais ou especializadas também serão beneficiados pelo maior diálogo 

entre as duas áreas. Partilhamos da visão de Fuertes-Oliveira e Tarp (2014), que, após 

compararem abordagens lexicográfica e terminológica, explicam que independente do 

                                                           
37

 […] a key issue to undertake the elaboration of any specialised dictionary is the consideration of how to 

meet the needs of prospective users so that decisions on whether to create a monolingual or bilingual 

dictionary, a descriptive or prescriptive one, etc. are taken appropriately. The SLA tries to consider and 

meaningfully combine all the aspects involved in the correct treatment of terminology. 
38

 […] the theoretical aspects of the SLA give way to a method for specialised dictionary-making that goes a 

step further compared to terminography. 
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nome que cada teoria ou metodologia leve, esta será sempre avaliada de acordo com 

princípios científicos a fim de assegurar sua competência para gerar obras de referência 

para um determinado grupo de possíveis consulentes. Concordamos com os autores quando 

afirmam que  

 

 

A separação artificial dessas teorias, métodos e formas de apresentação em 

lexicográfica e terminográfica (terminológica) não possui nenhuma relevância ou 

base científica quando seus produtos finais são considerados, do ponto de vista dos 

futuros usuários, como produtos de utilidade designados para satisfazer suas 

diferentes necessidades de informação.
39

 (FUERTES-OLIVEIRA; TARP, 2014, p. 

30) 

 

 

 Dessa forma, o foco maior não deve ser em uma ou outra teoria, mas no consulente, 

sempre o alvo final de qualquer trabalho chamado ―lexicográfico‖, ―terminográfico‖ ou 

―lexicográfico especializado‖. 

 No próximo capítulo, a definição é enfocada da mesma forma como procuramos 

entender o processo de confecção de um dicionário especializado: sem nos restringirmos 

por apenas uma única vertente teórica, nossa pesquisa visa entender esse paradigma a partir 

de diferentes olhares, somando, portanto, contribuições para nossa própria prática 

lexicográfica, ou seja, a redação de nossos verbetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

The artificial separation of these theories, methods and forms of presentation into lexicographical and 

terminographical (terminological) has no relevance or scientific basis when their final products are 

considered, from the point of view of the foreseen users, to be utility products designed to satisfy their 

different information needs. 
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CAPÍTULO II - A DEFINIÇÃO 
 

 

 Neste capítulo, introduzimos de forma geral o paradigma definicional do dicionário, 

discutindo sobre as questões que concernem a definição no âmbito da Lexicografia e da 

Terminologia. Abordamos algumas tipologias elaboradas com o objetivo de melhor 

descrever e analisar esse segmento textual, além de discutir alguns parâmetros para a 

redação de uma definição adequada, segundo alguns autores. 

 

2.1. Considerações gerais sobre a definição 

 

De maneira geral, a definição pode ser entendida como um ato de resposta a 

perguntas do tipo ―o que é X?‖ ou ―o que significa X?‖ (LARA, 1996, p. 168-169). Sabe-

se que a propriedade da expansão, ou seja, a possibilidade de exprimir o significado de 

uma palavra por meio de mais palavras ou frases é universal para a língua (PICOCHE, 

1992, p. 138), podendo ser utilizada pelos falantes para explicar uma unidade lexical ou 

evidenciar seu conteúdo semântico para um interlocutor que desconheça tal unidade. 

Há uma diferença, porém, entre a definição espontânea, que se dá em uma situação 

específica de comunicação, e a definição de dicionário ou outro material lexicográfico, que 

tem por objetivo tratar da unidade lexical de forma isolada. Lara (1996, p. 169) faz essa 

diferenciação, separando os atos de resposta que constituem a definição em dois tipos: um 

que diz respeito ao significado dessa unidade em um determinado contexto, durante um 

diálogo ou uma leitura, por exemplo, e outro que se refere ao significado dessa unidade 

isoladamente (que é respondido pela definição do dicionário). 

No presente trabalho, deter-nos-emos especificamente no segundo tipo de ato de 

resposta, tratando das definições no contexto do trabalho lexicográfico e terminológico, 

bem como dos diferentes tipos de definição e suas especificidades. 

Segundo Picoche (1992), 
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A definição está em conformidade com a estrutura sinonímica da linguagem, ela 

responde à necessidade de permutabilidade entre o definido e ele mesmo, ela 

apresenta os materiais semânticos brutos do semema de forma mais elegante e mais 

facilmente inteligível do que ele.
40

 (PICOCHE, 1992, p. 142) 

 

 

 

Biderman (1993) explica a definição como uma paráfrase equivalente, 

semanticamente, à unidade lexical definida (definiendum). A definição lexicográfica, 

conforme a autora afirma, é baseada em uma análise conceptual do definiendum, ou seja, 

há uma análise semântica por trás da definição elaborada pelo lexicógrafo. 

Além da definição lexicográfica da qual nos fala Biderman (1993), ou seja, aquela 

que figura nas obras ditas dicionários ou dicionários de língua, há outros tipos de 

definições: a terminológica, a enciclopédica e a lógica. Essa diferenciação é baseada, em 

grande medida, no tipo de informação veiculada em cada uma delas, e não apenas no tipo 

de obra em que figuram ou na classe de referente ou unidade lexical que é definida. 

Diversos autores já se propuseram a traçar diferenças entre os tipos de definição 

supracitados. Zgusta (1971, apud BIDERMAN, 1993, p. 1) compara a definição lógica e a 

definição lexicográfica, afirmando que são parecidas, mas diferenciando-as da seguinte 

forma: enquanto que a primeira é mais completa, diferenciando o objeto definido ―de tal 

modo que ele deva, por um lado, contrastar radicalmente com todos os outros objetos 

susceptíveis de definição, e, por outro, caracterizar-se de modo positivo e inequívoco como 

membro da classe mais próxima‖, a segunda apenas ―enumera os mais importantes traços 

semânticos da unidade léxica que bastem para distingui-la das outras unidades‖. 

(ZGUSTA, 1971, apud BIDERMAN, 1993, p. 1). 

Werner (1982) também trata de forma breve, porém precisa, da distinção entre as 

definições lexicográficae enciclopédica, não apenas com base no tipo de unidade definida 

mas também mostrando qual seria a diferença na leitura de um verbete a partir do diferente 

tipo de definição que ele apresenta. Além da diferença mais evidente entre as duas – a 

primeira trata da unidade lexical – ―o significante linguístico, seus conteúdos, seu uso ou 

sua interpretação‖
41

 – enquanto que a segunda trata da coisa em si – ―os conhecimentos 

sociais da realidade extralinguística‖
42

 – o autor mostra como seria possível  parafrasear a 

                                                           
40

 La définition est conforme à la strucutre synonymique du langage, elle répond au besoin 

d‘interchangeabilité entre le défini et elle-même, elle présente les matériaux sémantiques bruts du sémème de 

façon plus élégante et plus normalement intelligible que lui. 
41

[…] el significante lingüístico, sus contenidos, su uso o su interpretación. 
42

[…] los conocimientos sociales de la realidad extralingüística. 
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justaposição lema + definição: no caso da definição enciclopédica, esta seria lida da forma 

―O (a/um/uma) X é ...‖,
43

enquanto que a definição lexicográfica pode ser lida da seguinte 

forma: ―ao significante X corresponde o semema ...‖
44

 (WERNER, 1982, p. 282), o que 

nem sempre está claro no momento da leitura de um verbete. 

Conforme o exposto pelo autor, muitos daqueles que escrevem os verbetes não 

estão preocupados com a distinção teórica entre definição enciclopédica e lexicográfica, e 

podemos encontrar definições ―mistas‖, com elementos de ambos os tipos. Isso não 

deveria, entretanto, ser considerado um problema no caso de ULs que se beneficiam da 

definição mais enciclopédica ou mista, como, segundo ele, ―no caso de unidades léxicas 

que denominam coisas concretas, especialmente animais, plantas, frutos etc.‖
45

(WERNER, 

1982, p. 284), mesmo que se trate de um dicionário, ou seja, uma obra cujo objetivo 

principal é fornecer informações sobre a unidade lexical, e não sobre a coisa que ela 

representa. Compartilhamos da visão do autor de que uma distinção teórica rígida não deve 

ser seguida se não for funcional para o tipo de unidade a ser tratada na definição. 

Weinreich (1984) também trata dos limites das definições lexicográfica e 

enciclopédica, mas o faz por meio da discussão da especificidade das definições, de forma 

análoga à proposta de Zgusta (1971) sobre as definições lexicográfica e lógica. A 

princípio, quanto mais condições forem necessárias para a UL denotar algo, mais 

específica é a definição (WEINREICH, 1984). Os dicionários, por sua vez, tendem a 

equilibrar a especificidade de suas definições: uma definição muito pouco específica (com 

poucas condições) não é suficiente para diferenciar uma UL de outras unidades  

semelhantes, enquanto que uma definição muito específica (com muitas condições) pode se 

tornar uma definição enciclopédica ao invés de lexicográfica (WEINREICH, 1984, p. 108-

109). O nível de especificidade, portanto, é que irá diferenciar uma definição lexicográfica 

de uma definição enciclopédica. 

Landau (1989, p. 120), por sua vez, reforça a diferença entre a definição lógica e a 

definição lexicográfica: a primeira é própria do interesse e discussão dos filósofos, em 

especial os lógicos e os semanticistas, e é relativa a conceitos; a segunda interessa 

sobretudo aos lexicólogos e lexicógrafos, que as empregam em seus dicionários: trata-se da 

definição de palavras. 

                                                           
43

 El (la/un/una) X es … 
44

 […] al significante X le corresponde el semema … 
45

 […] en el caso de unidades léxicas que denominan cosas concretas, especialmente animales, plantas, frutos 

etc. 
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Picoche (1992) foca-se no tipo de informação que é veiculado na definição para 

diferenciar sua tipologia: a definição linguística só contém o que é relevante para o 

funcionamento da língua, enquanto que a definição enciclopédica vai além dos traços 

diferenciais, podendo ser como uma ―pequena monografia‖ da unidade lexical em questão, 

ou seja, traz mais informações sobre o definiendum, informações essas que poderiam ser 

consideradas inapropriadas para constar em uma definição lexicográfica (PICOCHE, 1992, 

p. 140-141) 

Enquanto Picoche (1992) utiliza o tipo de informação para classificar a definição, 

Finatto (1998) e Krieger e Finatto (2004) procedem da mesma forma que Werner (1982), 

apontando diferenças com base no tipo de unidade que é tratada na definição. Finatto 

(1998) diferencia grosso modo a definição terminológica das definições lexicográfica e 

enciclopédica: enquanto que a definição terminológica trata de fenômenos e de ―coisas‖, a 

enciclopédica descreve sobretudo referentes de ―coisas‖ e a lexicográfica se ocupa de 

―palavras‖, focando-se em informações linguísticas sobre o signo. (FINATTO, 1998, p. 

134) 

Krieger e Finatto (2004) organizam os tipos de definição da seguinte forma: 

 

 

a) a definição terminológica se ocupa principalmente dos termos técnico-

científicos; 

b) a definição lexicográfica se ocupa da definição de palavras; 

c) a definição lógica estabelece um valor de verdade; 

d) a definição explicativa ou enciclopédica oferece informações variadas sobre um 

objeto da realidade. (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 92) 

 

 

Apesar de compactuarmos com a visão de Werner (1982), segundo o qual  uma 

distinção teórica rígida não deve sobrepor-se à funcionalidade da definição dentro da obra 

na qual o definiendum se encontra, acreditamos que uma análise mais detalhada sobre os 

diferentes tipos de definição, cada um com suas especificidades, pode auxiliar na escolha 

de um modelo ou um híbrido de modelos que seja adequado à obra proposta no presente 

trabalho. Tendo isso em vista, analisaremos mais detalhadamente as definições mais 

comuns em obras lexicográficas: as definições lexicográficas e as definições 

terminológicas (mais utilizadas em dicionários especializados), verificando seus pontos 

principais a partir de trabalhos da Lexicografia e da Terminologia. 
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2.2. A definição lexicográfica 
 

 

A definição não se trata apenas de um tipo textual específico que pode ser 

encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias, com vistas a explicar o significado 

de algo, ela é uma operação metalinguística de extrema importância para a comunicação 

humana, e pode ser considerada, nas palavras de Weinreich (1984), um ―universal 

cultural‖, ou seja, toda língua apresenta uma forma de perguntar ―o que é x?‖, conforme 

nos diz o autor: 

 

 

Gostaríamos de afirmar que a operação metalingüística de definir é um universal 

cultural. Quer dizer, todas as línguas fornecem um modo de perguntar: ―O que é 

um X?‖ e em todas as culturas, pelo menos as crianças fazem uso desse artifício. 

Ao usá-lo, elas obtêm respostas significativas, algumas das quais são bem 

satisfatórias. Nós, portanto, acreditamos que é possível obter tentativas de 

definição de falantes ingênuos de qualquer língua. (WEINREICH, 1984, p. 116) 

 

 

Rey-Debove (1971) também aponta para o caráter altamente natural e funcional da 

definição dentro da comunicação humana, afirmando que ela  é: ―uma atividade natural e 

não metalinguística por princípio, que responde a uma necessidade social primordial, 

aquela de se fazer compreender‖
46

 (REY-DEBOVE, 1971, p. 192). 

Picoche (1992), por sua vez, afirma que a definição ―pode ser considerada como o 

fim e o coroamento do trabalho do lexicólogo. Ela é, entretanto, maior e mais antiga do 

que a lexicologia‖
47

 (PICOCHE, 1992, p. 138). Considerando-se a definição, como já 

exposto anteriormente, como um ato de resposta a uma pergunta do tipo ―o que é x?‖, 

podemos inclusive afirmar, juntamente com essa autora, que a definição se dá de forma 

natural na linguagem humana, e os métodos linguísticos apenas viabilizam julgar e 

melhorar a prática da definição (PICOCHE, 1992, p. 139). 

De fato, os estudos desse tipo de enunciado por meio dos aparatos linguísticos 

podem permitir a análise crítica e a melhoria de um texto que é, antes de tudo, escrito pelas 

razões mais funcionais e pragmáticas, pois finalidade da definição do dicionário é prática, 

ela está lá para atender ―à necessidade de um usuário com dificuldade na decodificação de 

                                                           
46

[…] une activité naturelle et non métalinguistique dans son principe, qui répond à un besoin social 

primordial, celui de se faire comprendre. 
47

[...] peut être considereé comme la fin et le couronnement du travail du lexicologue. Elle est pourtant 

beaucoup plus ancienne que la lexicologie. 
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um discurso do qual ele não possui o entendimento do vocabulário‖
48

 (PICOCHE, 1992, p. 

139). 

É pela busca de uma maior funcionalidade do texto definitório, tão importante em 

seu papel de evidenciar, clarificar e fazer compreender, que o estudo definição, em especial 

a lexicográfica, é tão importante. Sua complexidade e interdisciplinaridade também devem 

ser levadas em conta, conforme aponta Bosque (1982). Esse autor ressalta a importância do 

tema definição dentro dos estudos lexicográficos, e também sua complexidade, haja vista a 

quantidade de aspectos envolvidos, que tocam um grande número de disciplinas, como a 

semântica, a pragmática e até mesmo a sintaxe. 

Buscando conceituar a definição lexicográfica em sua especificidade como objeto 

de estudo dentro da Lexicologia e da Lexicografia, podemos dizer, conforme já exposto 

anteriormente, que a definição é uma paráfrase equivalente à unidade lexical definida, 

também chamada de definiendum. A definição lexicográfica baseia-se na análise semântica 

do definiendum, e tem como objetivo agrupar as características dele de forma tal que 

expresse, nas palavras de Rey-Debove (1966, 1971): ―tout le défini et rien que le défini‖, 

ou seja, todo o definido e nada mais do que o definido. Deve haver, portanto, uma relação 

completa de equivalência entre o definido e sua definição. 

Rey-Debove (1966), após anos de prática lexicográfica na confecção dos 

dicionários de francês Robert, muito tem a dizer sobre a atividade lexicográfica em geral e 

sobre as definições lexicográficas em especial. Apesar de suas reflexões serem feitas 

partindo de seu trabalho com dicionários de língua geral, acreditamos que possam ser de 

grande valia para refletirmos sobre a definição de unidades lexicais especializadas, 

sobretudo porque estas são unidades do léxico da mesma forma que aquelas consideradas 

não especializadas (da língua dita ―geral‖). 

Segundo a autora, o definiendum, ou seja, a unidade lexical a ser definida, 

corresponde a um conceito, o qual é analisado em conceitos menos complexos, que são 

então expressos por meio de outros significantes (REY-DEBOVE, 1966). Reproduzimos o 

esquema utilizado pela autora para ilustrar esse processo: 

 

 

                                                           
48

[...] aux besoin d‘un usager embarrassé par le décodage d‘un discours dont il ne possède pas entièrement le 

vocabulaire. 
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Significante D→Conceito de D → 

→Conceitos utilizados para analisar o conceito D  → 

→reagrupamento dos conceitos utilizados A + B + C 

(adaptado de REY-DEBOVE, 1966, p. 72) 

 

A primeira parte do processo (destacada em azul) é semasiológica, pois envolve o 

tratamento do significante em si, a segunda, por sua vez (destacada em vermelho), é 

onomasiológica, uma vez que lida com os conceitos expressos pelo significante (REY-

DEBOVE, 1966, p. 72). A análise do significante, conforme mostra o esquema, deve trazer 

uma situação de equivalência entre o conceito D e os conceitos A + B + C para que a 

definição seja considerada adequada e ―boa‖, nas palavras da autora. 

 Embora a definição deva expressar ―tout le défini et rien que le défini‖, a própria 

autora faz ressalvas a respeito dessa fórmula por meio do exame de definições extraídas do 

dicionário Robert, mostrando que a análise de significantes em conceitos e sua expressão 

em definições pode ser bem mais complexa do que a aplicação do esquema ―todo o 

definido e nada mais que o definido‖. Ressalvas à parte, acreditamos que faça parte do 

trabalho do lexicógrafo buscar essa equivalência total e sem falhas, ainda que a 

equivalência possa se mostrar muitas vezes inalcançável, haja vista o caráter simbólico da 

linguagem humana e sua plasticidade, sofrendo adaptações e mudanças para os diferentes 

contextos de uso, numa perspectiva sincrônica, e para as mudanças históricas e culturais de 

uma sociedade, numa perspectiva diacrônica. 

Werner (1982) também trata da possibilidade de se definir uma unidade lexical por 

meio de uma paráfrase, chamando a atenção, da mesma forma que Rey-Debove (1966), 

para a importância da equivalência entre o conteúdo semântico do definido e de sua 

definição: a paráfrase definitória, segundo ele, só pode ser considerada ―ótima‖ se ―a 

combinação dos sememas do definidor compreender os mesmos semas que o semema da 

unidade que ele define‖
49

 (WERNER, 1982, p. 275). 

Picoche (1992), da mesma forma que Werner (1982) e Rey-Debove (1966), 

também afirma que a definição é feita por meio de uma equação sêmica, que se apresenta 

                                                           
49

 […] la combinación de los sememas del definidor comprende los mismos semas que el semema de la 

unidad que hay que definir. 
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como uma paráfrase sinonímica composta por outras unidades lexicais da mesma língua à 

qual pertence o definiendum. 

A paráfrase definitória pela qual se expressa o definido em uma relação de 

equivalência é tema de discussão de inúmeros autores, entre os quais elegemos alguns para 

tratar das características principais desse paradigma essencial do dicionário. A fim de 

estudar a definição lexicográfica, alguns autores elaboraram tipologias para descrevê-las e 

classificá-las conforme o tipo de linguagem, a informação veiculada nela, o modo de 

organização dessa informação, entre outros. Trataremos, agora, de algumas dessas 

tipologias. 

Bosque (1982) elenca dois critérios que podem ser utilizados para classificar as 

definições, a saber: a) pela natureza da metalinguagem empregada e b) pela natureza do 

definido e da informação proporcionada na definição. A partir desses critérios, o autor 

classifica e descreve diferentes tipos de definição. Apresentamos, de forma sucinta, a 

classificação proposta pelo autor, com alguns comentários. 

Se classificadas pela natureza da metalinguagem empregada, as definições podem 

ser ―próprias‖, quando estão formuladas em metalinguagem de conteúdo, ou ―impróprias‖, 

quando estão formuladas em metalinguagem de signo. Essa divisão baseia-se no fato de 

que algumas ULs não podem ser definidas, mas tão somente explicadas, como as 

preposições e as conjunções, entre outras. Para esse tipo de UL, a definição que consta no 

dicionário não é uma definição propriamente dita, ou seja, uma paráfrase da UL em 

questão, mas uma explicação de sua função no discurso, ou seja, é uma definição 

imprópria (BOSQUE, 1982, p. 106) 

Dentro da classificação de definições impróprias entram também as definições 

iniciadas por ―diz-se de‖, ―aplica-se a‖, ―relativo ou pertencente a‖, e as definições 

―implicativas‖ ou ―contextuais‖ (WEINREICH, 1975, apud BOSQUE, 1982), que se dão 

quando a UL é apresentada dentro de seu contexto de uso e a definição é semelhante a um 

exemplo – ilustramos esse tipo de definição com o exemplo trazido pelo autor do verbete 

de diagonal, definido como ―um quadrado tem duas diagonais e cada uma delas o divide 

em dois triângulos retângulos isósceles‖
50

 (BOSQUE, 1982, p. 106). 

As definições ―próprias‖ ou ―parafrásticas‖, por sua vez, podem ser divididas em 

hiperonímica, sinonímica ou antonímica. Como complementos a esses três tipos, o autor 

também acrescenta as definições serial, mesonímica e ostensiva. 

                                                           
50

 […] un cuadrado tiene dos diagonales y cada una de ellas lo divide en dos triángulos rectángulos isóceles. 
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Segundo Bosque (1982), a definição hiperonímica é a mais comum nos dicionários, 

e também pode ser chamada de ―definição por gênero próximo e diferença específica‖ ou 

―aristotélica‖ (BOSQUE, 1982, p. 106). Ela é feita pelo uso de um hiperônimo que contém 

a UL definida (um hipônimo) e as diferenças que particularizam o hipônimo definido em 

relação aos demais hipônimos incluídos pelo hiperônimo (os co-hipônimos). O autor trata 

da dificuldade de se empregar essa definição para a maioria das ULs de um dicionário: 

apesar de ser considerada por muitos como o modelo ideal, não é simples encontrar um 

hiperônimo (muitas vezes deve-se recorrer a unidades genéricas como ―objeto‖ ou 

―utensílio‖) e muitos campos semânticos são difíceis de serem estruturados de forma ideal 

para se proceder a uma análise necessária para essa definição. Um subtipo da definição 

hiperonímica é a definição metonímica, quando se define uma unidade como sendo parte 

de outra. Segundo o autor, ela pode ser bem aproveitada para definir partes do corpo 

humano, por exemplo. 

A definição sinonímica também é bem frequente, e pode causar, em maior ou 

menor medida, o problema da circularidade no dicionário. Além disso, há ainda o 

argumento de que a sinonímia perfeita não existe, o que torna a definição por sinônimos 

bastante propensa a críticas. Apesar da circularidade dentro dos dicionários ser aceita por 

alguns autores, acreditamos que ela deva ser evitada ao máximo, e que pode trazer sérios 

problemas para o consulente, comprometendo a qualidade da obra lexicográfica. 

A definição antonímica, por sua vez, pode ser subdividida, conforme aponta o autor 

(BOSQUE, 1982, p. 109), baseado em Rey-Debove (1967), em definições que apresentam 

um componente negativo e definições que se baseiam em um par de opostos: a primeira 

traz, em seu enunciado, expressões como ―ausência de‖ ou ―defeito‖, enquanto que a 

segunda traz o segundo elemento do par para a definição (um exemplo seria definir 

―solteiro‖ como ―não casado‖, conforme ilustra o autor). 

A definição serial, segundo Bosque (1982), situa a UL em um ponto de uma escala 

ou série. Um bom exemplo são os meses do ano: para se entender um, deve-se ao menos 

conhecer os outros, ou saber que ele se situa em um ciclo junto com os outros. Os ciclos 

como as estações do ano ou períodos do dia são outros exemplos apresentados pelo autor, 

bem como as patentes do exército. 

Bosque (1982) utiliza o termo definição mesonímica, cunhado, segundo ele, por 

Borsodi (1966), para tratar da definição de unidades que se situam entre outras duas (por 

inclusão ou exclusão). O exemplo trazido por Bosque (1982) é a definição de indiferença 
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no DRAE: ―estado de ânimo no qual não se sente nem inclinação nem repugnância a um 

objeto determinado‖.
51

 Essa modalidade de definição, segundo o autor, pode ser 

considerada um tipo particular da definição serial, apresentada acima. 

A definição ostensiva, como o próprio nome já indica, faz uma alusão direta a algo 

que possui o atributo definido, ou traz uma ilustração (no caso de dicionários ilustrados). 

Um exemplo comum é a definição de cores, conforme mostra o autor com o exemplo da 

definição de azul: ―da cor do céu sem nuvens‖.
52

 O autor chama a atenção para a 

dificuldade de se diferenciar essa definição da definição analógica, aquela que, segundo 

ele, ocorre quando o lexicógrafo estabelece uma semelhança entre o referente da UL 

definida e outro que consta no enunciado da definição. Um exemplo de definição analógica 

seria definir vermelho como ―cor como a do sangue‖ ou ―semelhante à cor do sangue.‖ 

Note-se que as palavras como e semelhante estabelecem a relação analógica entre a cor 

vermelha e algo que possui essa cor. 

O segundo critério utilizado por Bosque (1982) para a classificação das definições é 

pela natureza do definido e a informação proporcionada na definição: esse critério é 

utilizado pelo autor para diferenciar as definições enciclopédicas das definições 

lexicográficas, e também para distinguir as definições explicativas das definições 

construtivas. Apresentamos as diferenciações propostas por ele: 

a) definições enciclopédicas vs. definições lexicográficas: segundo o autor, é 

possível perceber uma clara separação entre os propósitos do dicionário e da enciclopédia, 

e, com base na amplamente mencionada diferença entre definir coisas e definir palavras, é 

possível diferenciar os dois tipos de definição, cada qual para um tipo de obra. (BOSQUE, 

1982, p. 111-112) Apesar disso, ele aponta que a diferenciação entre os dois tipos de 

definição pode ser especialmente complexa no caso de muitos substantivos. 

 Compactuamos com essa visão, quando o autor afirma que diferenciar esses dois 

tipos de definição é bastante complexo, e nem sempre possível, sobretudo levando-se em 

consideração justamente os substantivos, em relação aos quais muitas vezes torna-se difícil 

de determinar o que está sendo definido, o signo linguístico ou o referente dele no mundo 

extralinguístico. 

Em relação à definição enciclopédica, também chamada pelo autor de 

―hiperespecífica‖, Bosque (1982) comenta em seu texto sobre a possibilidade de se tornar 
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 estado de ánimo en el que no se siente ni inclinación ni repugnancia a un objeto determinado. 
52

 del color del cielo sin nubes. 
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uma desvantagem apresentar definições muito específicas e complexas no dicionário de 

língua, que podem por sua vez ser mais úteis na enciclopédia. Acreditamos que, se o autor 

tomar como ponto de referência um dicionário geral monolíngue, de fato o excesso de 

informações pode se tornar problemático; mas o que for considerado essencial ou 

excessivo, no que diz respeito às informações fornecidas em uma obra lexicográfica, 

poderá sempre ser relativizado, e os parâmetros que irão nortear a escolha das informações 

deverão levar em conta diversos fatores, entre os quais o tipo de consulente para o qual se 

destina a obra e qual será sua função – apenas decodificadora? codificadora? pedagógica? 

No caso de objetos que são estudados por uma determinada ciência (um exemplo 

disso poderia ser um animal ou planta, estudados pela Biologia), o autor menciona que o 

lexicógrafo depende daquela ciência para dizer algo sobre o objeto, o que poderia 

aproximá-lo da definição enciclopédica. Nesse caso, o critério do grau de especificação 

pode ser útil para resolver o problema: deve ser o máximo em caso de definição 

enciclopédica, e mínimo (apenas os traços mais representativos) para a definição 

lexicográfica (BOSQUE, 1982, p. 113). O autor cita ainda outros autores que tratam sobre 

o assunto, e trata com mais detalhes da polêmica discussão entre enciclopédia e dicionário 

e as unidades tratadas nessas obras, com seus respectivos estilos de definição.
53

 O autor 

conclui que ―o lexicógrafo não pode deixar de incorporar aos dicionários as definições 

enciclopédicas uma vez que isso só redunda em benefício do usuário‖
54

 (BOSQUE, 1982, 

p. 116), ou seja, a divisão teórica rígida não deve prevalecer se for prejudicial no contexto 

em que se insere a obra. 

b) definições explicativas vs. definições construtivas: segundo o autor, as definições 

explicativas ―delimitam os conceitos ou refletem a essência de uma determinada categoria 

que o falante pode conhecer ainda que não saiba definir‖.
55

 (BOSQUE, 1982, p. 116) As 

definições construtivas, por sua vez, ―criam o termo e o conceito a partir de um significado 

complexo‖.
56

 (BOSQUE, 1982, p. 117) O autor exemplifica cada um dos tipos de definição 

da seguinte forma: a primeira ocorre com unidades lexicais comuns como o verbo correr 

ou o adjetivo sensível, enquanto que a segunda se dá com tecnicismos, como quando o 

linguista cria um termo (como sintagma) ou quando é alterado o significado de uma 
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 Para discussão mais aprofundada, cf. Bosque (1982) p. 111-116. 
54

[...] el lexicógrafo no puede dejar de incorporar a los diccionarios las definiciones enciclopédicas puesto 

que ello solo redunda en beneficio del usuario. 
55

[...] delimitan los conceptos o reflejan la esencia de una determinada categoría que el hablante puede 

conocer aunque no sepa definir. 
56

[...] crean el término y el concepto a partir de un significado complejo. 
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unidade já existente (como norma, no caso da separação sistema, norma e fala). O 

primeiro movimento, se pensado em termos da semântica aplicada à lexicografia, é 

semasiológico, e o segundo é onomasiológico (BOSQUE, 1982, p. 117). 

 O autor nota que as definições explicativas tendem a ser mais difíceis de se redigir 

quanto mais conhecida e banal for a unidade léxica a ser definida (e menor for a 

possibilidade, portanto, de algum consulente buscá-la no dicionário) (BOSQUE, 1982, p. 

117). 

 Podemos concluir, a partir das considerações de Bosque (1982), que nossas 

definições se darão exclusivamente em metalinguagem de conteúdo, podendo ser 

consideradas definições próprias. O tipo de definição chamado pelo autor de definição 

hiperonímica é o mais frequentemente indicado por outros autores, em especial quando se 

trata da definição terminológica, e será discutido com mais detalhes em um próximo item. 

Por fim, um ponto que nos parece bastante interessante é a colocação do autor a respeito da 

utilização de informações enciclopédicas nas definições lexicográficas quando isso se dá 

em benefício do usuário. No contexto do presente trabalho, a inclusão de informações que 

poderiam ser consideradas de cunho enciclopédico nas definições das ULEs foi bastante 

frequente, o que se justifica por uma busca pela maior explicitação, em detrimento de uma 

concisão que resulte na não compreensão da UL pelo usuário. 

Outro autor que faz considerações bastante importantes a respeito da definição 

lexicográfica e sua tipologia é Werner (1982). Ele divide o verbete em duas partes 

principais, lema e informações sobre o lema, da mesma forma que outros autores, e 

considera a definição como parte essencial das informações a serem fornecidas 

(WERNER, 1982, p. 259). Em relação às bases para a redação do paradigma definitório, o 

autor chama a atenção para o fato de que, a despeito da evolução e profusão de estudos 

semânticos, ela é em geral embasada pela própria tradição lexicográfica, ou seja: ainda que 

a descrição e análise dos conteúdos semânticos varie e evolua na Semântica propriamente 

dita, as obras lexicográficas parecem não incorporar de forma explícita essas mudanças, 

mantendo os modelos que vêm funcionando ao longo dos anos para as funções práticas do 

dicionário (WERNER, 1982, p. 259-263). 

Ainda de acordo com o autor, enquanto que os dicionários bi ou multilíngues 

oferecem, no espaço reservado à definição, possibilidades de tradução, os dicionários 
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monolíngues apresentam uma ―formulação metalinguística, em geral com a descrição de 

possíveis conteúdos referenciais de uma unidade léxica‖
57

 (WERNER, 1982, p. 263). 

No início de sua descrição sobre a ―metalíngua da definição lexicográfica‖,
58

 

Werner (1982) faz uma importante distinção entre ―língua(gem)-objeto‖ e 

―metalíngua(gem)‖,
59

 localizando o discurso da definição lexicográfica no plano da 

metalinguagem. Após algumas reflexões sobre essa proposição,
60

 o autor define, em linhas 

gerais, a função da definição do dicionário semasiológico monolíngue (ou dicionário de 

língua geral) e do dicionário bilíngue, a saber: ―dar ao usuário uma instrução que o permita 

usar ou interpretar corretamente signos léxicos segundo seu papel de emissor linguístico, 

receptor ou tradutor‖
61

 (WERNER, 1982, p. 271). 

Em relação à possibilidade de se utilizar uma análise sêmica na composição do 

paradigma definitório de um verbete, o autor aponta dois problemas principais: a falta de 

uma sistematização e normalização da análise sêmica (que ainda apresenta questões a 

serem discutidas e resolvidas dentro da própria teoria) e a provável dificuldade que um 

sistema metalinguístico de análise componencial de semas apresentaria para um consulente 

do dicionário, que teria que se familiarizar com o sistema de análise e os signos 

empregados para obter informação inteligível na obra lexicográfica – esta seria muito 

interessante para um linguista, mas não para um consulente comum (WERNER, 1982, p. 

274-275). 

O autor também trata, de forma mais sucinta, da estrutura sintática sugerida para a 

paráfrase definitória em alguns trabalhos de lexicografia francesa, de acordo com a classe 

gramatical da UL a ser definida, e que poderiam ser adaptados para outras línguas com 

estrutura gramatical semelhante (WERNER, 1982, p. 276): 

- substantivo: paráfrase formada por outro substantivo acrescido de algum tipo de atributo 

(adjetivo, oração relativa) ou por um pronome seguido de oração relativa; 

- adjetivo: definido por outros adjetivos unidos por conjunções, orações relativas ou 

combinações prepositivas adjetivas; 

- advérbios: vários advérbios unidos por conjunções ou por locução prepositiva adverbial; 

- verbos: verbos unidos por conjunções ou orações verbais.  
                                                           
57

Una formulación metalingüística, generalmente la descripción de posibles contenidos referenciales de una 

unidad léxica. 
58

 metalengua de la definición lexicográfica 
59

 ―lengua(je)-objeto‖ e ―metalengua(je)‖ 
60

Para mais detalhes, conferir Werner, 1982, p. 169-172.  
61

[…] dar al usuario una instrucción que le permita usar o interpretar correctamente signos léxicos según su 

papel de emisor lingüístico, receptor lingüístico o traductor. 
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 O autor também aponta a distinção feita em alguns trabalhos entre ―definição 

relacional‖ e ―definição substancial‖: enquanto a primeira refere-se à paráfrase definitória 

iniciada por pronomes relativos ou preposições, a segunda segue de forma mais próxima as 

regras da definição lógica, a saber, a formada por gênero próximo + diferença específica 

(WERNER, 1982, p. 276). 

A respeito da definição por sinônimos, o autor nos recorda da raridade da existência 

de sinônimos completamente equivalentes, fato que pode levar esse tipo de definição a ser 

―inexata ou, pelo menos, insuficiente‖
62

 (WERNER, 1982, p. 277). O autor também aponta 

o uso inadequado de sinônimos, sobretudo quando são insuficientes ou impróprios para 

descrever uma UL. 

Ambos os modos apresentados pelo autor para a definição – por paráfrase 

definicional ou por sinônimos – apresentam, segundo ele, a vantagem de se prescindir do 

uso de signos metalinguísticos para realizar a definição. Por outro lado, entretanto, o uso 

de outras unidades léxicas para definir uma UL pode acarretar o problema da definição 

circular: uma UL X é definida pela UL Y, que por sua vez é definida pela UL X. 

Encontramos esse tipo de problema em um dos glossários analisados, conforme já indicado 

anteriormente: 

 

Coágulo: o mesmo que Trombo; 

[...] 

Trombo: patologicamente, é um coágulo sanguíneo. É o nome de um coágulo que se 

forma no interior dos vasos (artérias ou veias) ou das cavidades do coração. Eventualmente pode 

ser conduzido pela corrente sanguínea e entupir algum vaso no cérebro, no pulmão ou nos olhos, 

etc. Pode também ser denominado de êmbolo.                       (Glos-A)
63

 

 

 A primeira solução sugerida por Werner (1982) para resolver esse tipo de problema 

nos parece bastante razoável: basta que o lexicógrafo utilize, nas paráfrases definitórias, 

apenas as ULs que julgar já dominadas pelo possível usuário, aquelas de ampla difusão, 

com frequência alta em um corpus de língua geral. O autor apresenta, todavia, alguns 

argumentos que relativizam a validade dessa solução: a dificuldade de definir o que será 

considerado frequente e difundido em uma determinada população de falantes (quais 

valores serão considerados para isso), e depois aplicar a um conjunto de ULs. Disso 

decorrem outros problemas – como saber se uma UL é de fato frequente e compreendida 
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 [...] inexacta o, por lo menos, insuficiente. 
63

Fonte: <www.cfcp.com.br/a/index.asp?n=27060&lg=PT>, acesso em 06 de junho de 2013. 
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por toda a população de falantes? Como lidar com o conceito de subsistemas linguísticos 

dentro do sistema como um todo? Haja vista que o texto foi escrito em 1982, talvez fosse 

razoável dizer que esses problemas poderiam não mais ser tão relevantes assim em um 

projeto lexicográfico atual de grande porte, que pudesse contar com um corpus 

amplamente representativo e extenso. 

Para tratar sobre a definição lexicográfica também trazemos à discussão Landau 

(1989),  que apresenta algumas ideias interessantes a respeito do assunto, além de uma lista 

de princípios para a definição que interessa sobremaneira à presente discussão. 

Landau (1989) inicia seu texto reforçando a diferença entre a definição lógica e a 

definição lexicográfica, sendo a primeira própria do interesse e discussão dos filósofos, em 

especial os lógicos e os semanticistas, enquanto que a segunda interessa, sobretudo, aos 

lexicólogos e lexicógrafos, que as empregam em seus dicionários (LANDAU, 1989, p. 

120). Ao comparar as definições estudadas por filósofos com aquelas elaboradas por 

lexicógrafos, o autor ressalta a importância do consulente, alvo do trabalho lexicográfico, 

para as decisões relativas ao paradigma definitório: 

 

 

Cada lexicógrafo, como qualquer bom autor, tem sempre seus leitores em mente. 

Enquanto filósofos estão preocupados com a coerência interna de seu sistema de 

definição, lexicógrafos estão preocupados com explicar algo que seus leitores vão 

entender. Os métodos que cada um utiliza para atingir suas metas apenas 

coincidem acidentalmente.
64

 (LANDAU, 1989, p. 121) 

 

 

O autor lista algumas regras comumente associadas à definição: ser equivalente ou 

capturar a essência do termo definido; ser positiva, e não negativa; e não conter a unidade 

lexical definida dentro do enunciado definitório (LANDAU, 1989, p. 120-121). De fato, 

conforme indica o autor, tais regras podem ser encontradas em grande parte dos textos 

consultados, o que mostra seu alto grau de importância e sua quase que completa 

unanimidade. 
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Every lexicographer, like any good author, has his readers very much in mind. Whereas philosophers are 

concerned with the internal coherence of their system of definition, lexicographers are concerned with 

explaining something their readers will understand. The methods each uses to achieve his goals only 

incidentally coincide. 
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Além das regras acima citadas, o autor elenca alguns princípios de definição que, 

segundo frisa, nunca devem ser desrespeitados, a não ser que algum deles fira o propósito 

geral do dicionário (LANDAU, 1989, p. 124-132). São eles: 

a) evitar a circularidade; 

b) definir todas as palavras utilizadas na definição – o que, frisamos, aplica-se a 

dicionários gerais, não podendo ser levado em conta para dicionários terminológicos, uma 

vez que esses últimos contém em sua macroestrutura apenas uma fatia do léxico; 

c) definir a palavra-entrada, e não apenas discorrer sobre ela, explicando-a. 

 Esse último princípio toca em um ponto sensível para a tarefa da definição, 

conforme explica o autor: 

 

 

A definição deve definir e não apenas falar sobre a palavra ou seu uso. Ela precisa 

responder à questão ‗O que é isso?‘ de forma direta e imediata. Há várias 

características de uma boa definição, e diferentes tipos de palavras devem ser 

definidas de forma diferente, mas se uma definição falha em seu propósito básico 

de dar ao leitor informação imediata suficiente para possibilitar que ele deduza, 

pelo menos aproximadamente, seu significado no contexto, ela não possui valor 

algum.
65

(LANDAU, 1989, p. 131) 

 

 

O autor explica como um especialista pode, muito frequentemente, possuir grande 

conhecimento sobre a unidade lexical a ser definida e, ainda assim, redigir uma definição 

inapropriada para ela. Isso acontece, segundo o ele, porque o especialista tende a se 

preocupar mais com o conceito referente à ULE e a utiliza como ―pretexto‖ para explicar o 

conceito, veiculando informações que nem sempre ajudam a compreender o significado da 

unidade lexical em si (LANDAU, 1989, p. 131-132). 

Em seguida, o autor lista algumas regras para uma boa prática definitória. Essas, 

segundo ele, podem ser tão importantes quanto os princípios elencados acima, mas diferem 

deles por não serem princípios propriamente ditos, mas sim regras mais práticas, ligadas ao 

próprio fazer lexicográfico, ou seja, à técnica que envolve a confecção de dicionários 

(LANDAU, 1989, p. 132-138): 
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 The definition must define and not just talk about the word or its usage. It must answer the question, What 

is it?, directly and immediately. There are many other characteristics of a good definition, and different kinds 

of words must be defined differently, but if a definition fails in its basic purpose of giving the reader enough 

immediate information to enable him to surmise, at least approximately, its meaning in context, it is of no 

value whatsoever. 
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a) prioridade da essência: iniciar a definição pelas informações mais importantes, e 

não utilizar expressões como ―termo que significa‖ ou ―termo que se refere a‖; 

b) substituibilidade: o autor aponta para a dificuldade de se ater a essa regra no caso 

de muitas unidades lexicais e discute as definições de termos técnico-científicos, cujas 

definições complexas e longas quase nunca podem substituir a unidade quando esta é 

utilizada em um contexto de comunicação não especializado. O autor conclui que nem 

sempre a regra de substituibilidade auxilia o consulente, e que a ânsia de respeitá-la pode 

levar o lexicógrafo a elaborar uma definição confusa; portanto essa regra não deve ser 

seguida se custar a clareza da definição ou se gerar ambiguidade; 

c) reflexo da função gramatical: ainda que não siga a regra de substituibilidade, a 

definição ainda pode – e deve – ser análoga à parte do discurso ocupada pela unidade 

definida. 

d) simplicidade: o autor questiona a ideia de que o definiendum deve ser sempre 

definido por unidades lexicais mais simples, e apresenta exemplos de unidades 

relativamente simples cujas definições tornam-se bastante complexas. Ele explica também 

que a simplicidade almejada não deve ser confundida com falta de precisão no significado: 

ela está ligada também à simplicidade da forma, do texto em si, e não somente à 

simplificação do significado; 

e) brevidade: o autor afirma que ―A arte de definir depende não apenas da 

habilidade de analisar e entender o que as palavras significam, mas igualmente da 

habilidade de expressar tal significado de forma sucinta‖
66

 (LANDAU, 1989, p. 137); 

f) evitar ambiguidade: essa regra é mais voltada a dicionários gerais, que trabalham 

com muitos casos de polissemia, e a dicionários bilíngues, que muitas vezes fazem a 

definição apenas por meio de um sinônimo. 

Prosseguindo a abordagem da tipologia das definições lexicográficas, gostaríamos 

de tratar sobre a divisão entre definição substancial e definição relacional, divisão 

utilizada por Rey-Debove (1971) para classificar as definições, e explicada de forma mais 

clara por Picoche (1992). Ambas as autoras, no momento de sistematizarem os tipos de 

definição, dividem-nos conforme o tipo de resposta à pergunta ―o que é o definido?‖. Tal 

questão pode ser respondida de duas formas: ―o definido é algo‖ ou ―o definido tem 

relação com algo‖, sendo a primeira a definição substancial e a segunda a definição 
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The art of defining depends not only on the ability to analyze and understand what words mean, but equally 

on the ability to express such meaning succinctly. 
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relacional (PICOCHE, 1992, p. 142). A autora descreve a definição substancial como ―um 

enunciado de dois pólos, fiel, ao menos formalmente, à concepção aristotélica da definição, 

comportando um gênero, que orienta a mente para uma certa categoria da realidade 

extralinguística, e uma (ou mais) diferença(s) específica(s)‖ (PICOCHE, 1992, p. 144)
67

 

para, dessa forma, delimitar o definido em relação as unidades semelhantes e orientar o 

falante para reconhecer a unidade lexical. 

Biderman (1993) apresenta conceitos importantes para o estudo da definição 

lexicográfica, em especial a de substantivos, que são a classe de ULs presentes em nosso 

trabalho. 

Em se tratando das definições de nomes substantivos e adjetivos, Biderman (1993) 

as divide, da mesma forma que Rey-Debove (1971) e Picoche (1992),em dois tipos: 

substancial e relacional. A definição substancial seria a resposta à seguinte pergunta: o que 

é o definido? Nessa resposta serão enumerados os predicados observáveis do definiendum, 

extraídos – no caso, principalmente, de objetos concretos – ―da observação e análise da 

realidade‖. (BIDERMAN, 1993, p. 2) As respostas podem ser, segundo a autora: ―1) o 

definido é tal coisa; 2) o definido não é tal coisa; 3) o definido é o contrário ou a ausência 

de tal coisa‖ (BIDERMAN, 1993, p. 1). 

A autora chama a atenção para as definições dos substantivos, dada sua importância 

como ―categoria que dá conta da nomeação dos conceitos, seres e entidades, que 

constituem o universo real e imaginário dos homens‖ (BIDERMAN, 1993, p. 2) e que, 

dada sua natureza, é responsável pela nomeação da maior parte dos conceitos das áreas de 

especialidade. A definição dessa classe de unidades lexicais depende de sua natureza, pois 

esses podem ser substantivos concretos ou abstratos. Tratamos agora, com mais detalhes, 

da tipologia de definições para esses dois tipos de substantivos, delineada pela autora 

(BIDERMAN, 1993, p. 3-7): 

a) definição hiperonímica: considerada como ―ideal‖ pela autora, pode ser usada 

tanto para substantivos concretos quanto para abstratos. É semelhante à definição lógica, e 

utiliza o modelo definiendum = gênero próximo (hiperônimo) + diferenças específicas. No 

caso de substantivos abstratos, cuja definição é mais complexa, a autora aponta exemplos 

de arquilexemas que designam conceitos abstratos e podem ser usados como hiperônimos 
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[...] un énoncé bipolaire, fidèle, au moins formellement à la conception aristotélicienne de la définition, 

comportant un genre, qui oriente l‘esprit vers une certaine catégorie de réalité extra-linguistique, et une (ou 

plusieurs) différence(s) spécifique(s). 
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na definição como ação, ato, fato, efeito, resultado, estado, processo, capacidade, 

comportamento, experiência e ensaio. 

b) definição sinonímica: traz o sinônimo da UL. É considerada, pela autora, como 

pouco precisa e imperfeita, sobretudo por não existirem sinônimos perfeitos, mas, apesar 

disso, é bastante encontrada em dicionários. Compartilhamos da visão da autora e 

acreditamos que o recurso da sinonímia deve ser usado para complementar uma definição, 

não para ocupar seu lugar. 

c) definição metonímica: como o próprio nome já sugere, é formada pela 

explicitação de uma relação do tipo ―parte de‖ (meronímia), em oposição à definição do 

tipo hiperonímica (pertencimento a uma classe com especificação das diferenças 

específicas). A nosso ver, pode ser muito apropriada para alguns tipos de referentes. 

d) definição por enumeração: em seu artigo, a autora não explica esse tipo de 

definição, trazendo apenas exemplos. Deles podemos concluir que na definição por 

enumeração são elencadas as características do referente, de forma tal que todos os traços 

são pertinentes para sua caracterização, e nenhum deles pode ser retirado sem que o valor 

da paráfrase sinonímica seja modificado. 

e) definição por aproximação: em lugar do gênero próximo, o referente é situado 

como um ―tipo‖, ―espécie‖ ou ―variedade‖ de outro referente, ou seja, é definido por sua 

proximidade com outro referente com o qual guarda semelhança. Segundo a autora, esse 

tipo de definição ―é muito frequente na linguagem coloquial espontânea e tem um valor 

aproximativo‖ (BIDERMAN, 1993, p. 7). 

f) definição antonímica: define o definiendum pelo que ele não é, ou seja, não 

aponta exatamente, de forma positiva, o que é o definido, respondendo a pergunta ―o que é 

o definido?‖ com as respostas 2 e 3: ―o definido não é tal coisa‖ e ―o definido é o contrário 

ou a ausência de tal coisa‖. (BIDERMAN, 1993, p. 1) Essa pode ser considerada, nas 

palavras da autora, uma ―definição substancial negativa‖. Biderman (1993) cita Rey-

Debove (1967), que afirma que essa definição baseia-se na ideia de pares de opostos 

(realidade conhecida de forma intuitiva pelos falantes), sendo econômica; mas podendo 

também ser perigosa se a existência do par de opostos for contestável. 

 O adjetivo, segundo Biderman (1993), ―é uma categoria que exprime basicamente 

uma avaliação, um julgamento, uma apreciação do sujeito sobre o objeto ou ser sujeito do 

enunciado. Ou então explicita uma qualidade típica do objeto ou ser referido‖ 

(BIDERMAN, 1993, p. 10). Ela afirma que as definições dessa classe são feitas com base 
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em uma relação, uma vez que o adjetivo possui como característica o fato de estabelecer 

relações com nomes, formando combinatórias e sendo uma UL dependente. A definição de 

um adjetivo é, portanto, a definição relacional, expressa em obras lexicográficas 

geralmente por meio de orações relativas, ou com definição iniciada por uma preposição 

ou locução prepositiva (exemplos: relativo a, referente a). Se expressar ―qualidade inerente 

ou própria do ser‖ (BIDERMAN, 1993, p. 8), a definição também pode iniciar-se com 

―digno de‖, ―próprio de‖, ou com a fórmula ―diz-se de‖. 

 A autora também trata de outro tipo de definição de adjetivos, aquela baseada na 

inclusão negativa e que se dá graças à concepção de pares de contrários, conforme já 

mencionado quando tratamos da definição substancial negativa. Esse tipo de definição é 

mais comum com pares de adjetivos que trazem em um de seus componentes os prefixos 

―in‖ ou ―des‖. 

Note-se que Biderman (1993) apresenta, em seu artigo, uma maior variedade de 

tipos de definição substancial que Picoche (1992), a qual apresenta o modelo de definição 

por gênero próximo e diferença específica e comenta, apenas brevemente, sobre as 

definições substanciais por meio de sinônimos. 

Porto Dapena (2002)  comenta também brevemente sobre os tipos de definição 

lexicográfica: primeiramente, o autor coloca a definição enciclopédica como um tipo de 

definição lexicográfica, sendo a definição linguística o outro subtipo – a primeira ocorre 

em enciclopédias, enquanto que a segunda, em dicionários de língua. Ele as diferencia com 

base no tipo de informação oferecida: a definição linguística oferece informações 

metalinguísticas, enquanto que a definição enciclopédica apresenta um maior volume de 

informações, como um resumo de tudo o que se sabe sobre o definido. (PORTO DAPENA, 

2002, p. 45-46) 

O autor também faz uma crítica à falta de sistematicidade dos dicionários 

tradicionais, que frequentemente não distinguem claramente se estão definindo palavras ou 

coisas, muitas vezes utilizando definições enciclopédicas junto com definições linguísticas 

(PORTO DAPENA, 2002, p. 46-47). Outro problema apontado por ele é o excesso de 

definições sinonímicas dentro dos dicionários, o que leva à ocorrência de circularidade na 

obra, e, em consequência disso, um problema para compreender determinadas unidades 

lexicais. Quanto aos tipos de definição, o autor ressalta a existência de uma variedade de 

modelos, que devem ser aplicados de acordo com um conjunto de critérios. 
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Seco (2003, p. 42-45) também faz algumas considerações bastante interessantes a 

respeito da ocorrência de definições consideradas enciclopédicas em dicionários de língua, 

apontando mais especificamente a quebra da unidade sintática do enunciado da definição, 

que se estende em mais sentenças. Em sua análise, o autor encontra uma espécie de mistura 

entre definições lexicográficas e enciclopédicas em alguns verbetes. O autor explica esse 

fato como uma necessidade do lexicógrafo de oferecer um número maior de 

especificadores a fim de mostrar com precisão o conteúdo de uma unidade lexical. Seco 

(2003) argumenta, porém, que 

 

 

[...] a definição lexicográfica não propõe – ou não deve propor – a imagem 

―completa‖ do objeto, mas sim a imagem ―suficiente‖, isto é, a que se constrói por 

meio dos especificadores necessários para que o objeto permaneça, na mente do 

leitor médio, caracterizado em seus traços relevantes e diferenciado em relação a 

todos os objetos restantes que formam parte do mundo desse leitor médio.
68

 

(SECO, 2003, p. 44) 

 

 

Essa é, segundo Seco (2003), a principal diferença entre a definição lógica e a 

definição lexicográfica, e o autor cita Zgusta (1971, apud SECO, 2003), da mesma forma 

que Biderman (1993), para definir e diferenciar ambas: a definição lógica deve identificar 

de modo inequívoco o objeto definido de forma tal que ele contraste os demais objetos, e 

que ao mesmo tempo seja caracterizado de forma positiva como membro de uma classe 

mais fechada; a definição lexicográfica, por sua vez, enumera os traços semânticos mais 

significativos do definido, de forma que possa ser diferenciado de outras unidades. 

Percebe-se, dessa maneira, que a definição lógica é mais exaustiva, enquanto que a 

definição lexicográfica é mais sucinta. 

Seco (2003) faz, porém, uma ressalva importante: o conceito de quanta informação 

é suficiente pode variar a depender do tipo de consulente: um leitor médio e um 

especialista de uma determinada área podem precisar de quantidades diferentes de 

informação (SECO, 2003, p. 44-45). Acrescentamos que isso vai além da quantidade – o 

tipo de informação e o modo com ela é veiculada linguisticamente também devem ser 

diferentes. 
                                                           
68

[…] la definición lexicográfica no se propone – o no se debe proponer – la imagem ‗completa‘ do objecto, 

sino la imagem ‗suficiente‘, esto es, la que se construye por médio de los especificadores necessarios para 

que el objecto quede, en le mente del lector médio, caracterizado en sus rasgos relevante y diferenciado 

respecto todos los restantes objectos que forman parte del mundo de esse lector medio. 
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O autor divide as informações oferecidas no verbete em primeiro e segundo 

enunciado. O primeiro enunciado traz informações diversas a respeito da unidade lexical 

enquanto signo linguístico, como, por exemplo, etimologia, classe gramatical e limites 

geográficos de uso. Tais elementos possuem, dentro do verbete, um lugar fixo e uma 

constância no que diz respeito à forma pela qual são apresentados, ou seja, sua 

apresentação gráfica (SECO, 2003, p. 26-27). 

O segundo enunciado, por sua vez, traz informações semânticas sobre a palavra-

entrada, ou seja, trata-se da definição. O autor a considera a ―medula‖ do verbete e a tarefa 

mais difícil do lexicógrafo: ―tarefa cuja delicadeza, cuja complexidade e cuja aspereza 

reconhecem não apenas os oficiais dessa arte, mas todos os linguistas e os pensadores‖
69

 

(SECO, 2003, p. 31). 

O autor questiona em seguida até que ponto o produto da definição, ou seja, o 

enunciado em si, pode ser submetido de forma tão rígida aos moldes existentes para a 

apresentação dessa informação sobre o signo, pois de fato existem regras para a forma da 

definição e sua sintaxe. Ainda segundo ele 

 

 

[...] a definição, para ser tal, é teoricamente uma informação sobre todo o conteúdo 

e nada mais que o conteúdo da palavra definida. Se esta condição se cumpre, a 

definição deverá ser capaz de ocupar em um enunciado de fala o lugar do termo 

definido sem que por isso se altere o sentido do enunciado.
70

 (SECO, 2003, p. 31, 

grifos do autor) 

 

 

Ele acrescenta ainda que, se for formada tanto por uma única unidade lexical 

quanto por um sintagma, a definição pode ser considerada um sinônimo do definido. Sabe-

se, porém, que o próprio conceito de sinonímia é complexo, e que a sinonímia absoluta é 

rara, e isso vale também quando pensamos na sinonímia do definido e sua definição. Nas 

palavras do autor: ―a igualdade de significado entre definido e definição é, na maioria dos 

casos, apenas uma aproximação, uma tendência à igualdade; uma igualdade ‗para efeitos 

práticos‘‖
71

 (SECO, 2003, p. 32). 

                                                           
69

 […] tarea cuya delicadeza, cuya complejidad y cuya aspereza reconocen no solo los oficiales de este arte, 

sino los lingüistas todos y los pensadores. 
70

 […] la definición, para ser tal, es teóricamente una información sobre todo el contenido y nada más que el 

contenido de la palabra definida. Si esta condición se cumple, la definición deberá ser capaz de ocupar en un 

enunciado de habla el lugar del término definido sin que por ello se altere el sentido del enunciado.‖ 
71

 […] la igualdad de significado entre definido y definición es, en la mayoría de los casos, solo una 
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Entretanto, segundo Seco (2003, p. 32), ainda que haja essa ressalva em relação à 

sinonímia entre definido e definição, a possibilidade de substituição da unidade definida 

pela definição em um enunciado é tida como um modo de validar a definição. Uma 

consequência disso é que a definição deverá estar formulada de modo a equivaler o 

definido também no plano sintático, portanto o nome será definido por um nome, um 

adjetivo por outro adjetivo ou locução adjetiva etc. 

Em relação às palavras gramaticais e às interjeições, o autor faz uma ressalva: para 

estas não é possível fazer valer a lei da sinonímia, visto que não são passíveis de se definir 

em metalinguagem de conteúdo, mas sim em metalinguagem de signo, ou seja, na 

metalinguagem própria do primeiro enunciado mencionado anteriormente. Dessa forma, 

não se trata realmente de uma definição, mas de uma explicação a respeito de tais unidades 

lexicais, o que são, como e por que são empregadas (SECO, 2003, p. 33). 

Pode-se então separar as definições em dois tipos, de forma análoga à separação 

proposta por Bosque (1982): definições propriamente ditas, formuladas em metalinguagem 

de conteúdo, passível de tomar o lugar do definido em enunciados – são aquelas redigidas 

para nomes, a maioria dos adjetivos, verbos e advérbios – e as definições impróprias ou 

explicações, formuladas em metalinguagem de signo e que definem palavras gramaticais e 

interjeições (SECO, 2003, p. 34). 

Rangel e Bagno (2006), ao tratar do uso de dicionários em sala de aula, apresentam 

um glossário de termos técnicos sobre dicionários, dentre os quais estão os nomes de 

diferentes tipos de definição, que são explicados pelos autores de forma bastante didática. 

Eles apresentam os seguintes tipos de definição: analítica, circular, enciclopédica, 

instanciativa, linguística e sinonímica. Reproduzimos a seguir a explicação dada pelos 

autores a respeito de cada uma delas, e um exemplo de cada, retirados também do texto de 

Rangel e Bagno (2006): 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

aproximación, una tendencia a la igualdad; una igualdad ‗a efectos prácticos.‘ 
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Definição analítica [também denominada aristotélica ou intensional] Na definição analítica, o 

enunciado explicita o sentido da palavra/expressão por meio de duas partes principais: um 

hiperônimo (ou categoria a que a palavra pertence) e as diferenças específicas, isto é, as 

características próprias daquilo que está sendo definido. É a definição predominante nos 

dicionários. 

vaga-lume inseto com órgãos que ficam brilhantes no escuro, que dá saltos enormes e come 

vegetais.[...] 

 

Definição circular [também denominada circularidade] Ocorre quando uma palavra-entrada é 

definida por um sinônimo, e vice-versa. O sinônimo definidor, quando consultado na entrada 

correspondente, tem seu sentido definido por aquela palavra que ele próprio definiu: 

cas.ca.ta Cachoeira. 

ca.cho.ei.ra Queda d‘água. 

sal.to Queda d‘água. 

que.da d’á.gua Cachoeira, salto. 

 

Definição enciclopédica A definição enciclopédica distingue-se da definição linguística por 

explicar o sentido da palavra-entrada por meio de informações sobre aquilo que ela designa. Nos 

dicionários de língua, o uso combinado dos dois tipos de definição é bastante freqüente. 

burguesia sf. 1. Grupo social que se forma no final da Idade Média com o desenvolvimento do 

comércio e o surgimento das cidades, passando a dominara vida econômica, social e política da 

Europa. 2. Grupo social formado pelos grandes proprietários de terra, os industriais, os banqueiros, 

os empresários e os grandes comerciantes. Bur.gue.si.a [...] 

 

Definição instanciativa Com base em um tipo de definição proposto por dicionários direcionados 

para aprendizes de inglês como língua estrangeira (Dicionários Cobuild), a definição instanciativa 

tem sido utilizada em dicionários escolares brasileiros. Apresenta duas características principais, a 

saber, a palavra-entrada como parte do enunciado definitório, e o uso de sentenças completas, além 

de outros aspectos recorrentes: algumas definições constituem-se de pequenos textos descritivos; 

faz-se uso de verbos na primeira pessoa do plural e dos pronomes você/a gente, o que lhe confere 

um caráter dialógico. 

duro du.ro a. 1 Uma coisa dura é firme e difícil de dobrar. 2 Dizemos que é duro algo difícil de 

suportar: castigo duro. [...] 

 

Definição linguística Em contraposição à definição enciclopédica, a definição lingüística explica 

o sentido da palavra-entrada por meio de informações sobre o seu conteúdo semântico, os seus usos 

e interpretações. 

 

Definição ostensiva [também denominada extensional] Consiste na enumeração de exemplos 

concretos da entrada. Muitas vezes vem após a definição analítica. Essa combinação pode ser vista 

no verbete para mídia, na primeira acepção, em que a nomeação de diferentes meios de 

comunicação, ―jornal, rádio, televisão‖, está inserida num enunciado de natureza analítica. 

mí.dia s.f. 1 conjunto dos meios de comunicação de massa (jornal, rádio, televisão etc.) 2 em 

agência de publicidade, setor que planeja a veiculação de anúncios, filmes, cartazes etc. [...] 

 

Definição sinonímica [também denominada pseudodefinição] Procedimento de explicação do 

sentido de uma palavra ou expressão em que não há propriamente um enunciado definitório, mas 

séries de palavras pertencentes à mesma classe gramatical e supostamente sinônimas da entrada: 

Enfatizar v. Dar maior importância a algum assunto: realçar, ressaltar. – O governo deve enfatizar 

o problema do menor abandonado. Comp. com destacar. En.fa.ti.zar [...] 

(RANGEL; BAGNO, 2006, p. 146-150) 
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Note-se que grande parte dos tipos elencados coincide com aqueles já apontados 

por Biderman (1993), que, por sua vez, baseia-se em Rey-Debove (1967). Com isso é 

possível perceber que a utilização de determinados tipos de definição no dicionário é 

baseada na longa tradição lexicográfica e na funcionalidade deles dentro de cada obra, não 

havendo mudanças muito notáveis com o passar das décadas. 

Um tipo de definição mais recente, porém apontado por Rangel e Bagno (2006), e 

cuja origem os autores localizam na elaboração de dicionários para aprendizes de inglês 

como língua estrangeira (os learners‟ dictionaries), é a whole-sentence definition (que 

pode ser traduzida literalmente como ―definição por sentença completa‖), chamada por 

alguns autores brasileiros de ―definição instanciativa‖ (MARCUSCHI, 2001, apud 

RANGEL; BAGNO, 2006). Os autores descrevem esse tipo de definição, como já dito 

anteriormente, a partir de duas características principais:  

 

 

[...] a palavra-entrada como parte do enunciado definitório, e o uso de sentenças 

completas, além de outros aspectos recorrentes: algumas definições constituem-se 

de pequenos textos descritivos; faz-se uso de verbos na primeira pessoa do plural e 

dos pronomes você/a gente, o que lhe confere um caráter dialógico. (RANGEL; 

BAGNO, 2006, p. 148) 

 

 

Farias (2009) discute a whole-sentence definition, ou definição instanciativa, de 

forma mais pormenorizada, comparando-a com a definição clássica ou aristotélica. Essa 

autora inicia seu texto apontando a definição como o paradigma mais importante de um 

dicionário geral de língua. Ela ressalta, porém, a falta de estudos conclusivos sobre esse 

paradigma: 

 

 

[...] apesar da importância atribuída à paráfrase definidora dentro da microestrutura 

do dicionário semasiológico e, consequentemente, de este ser um tema nuclear no 

âmbito da Lexicografia, ainda dispomos de poucos estudos conclusivos sobre como 

gerar uma boa definição, ou uma definição satisfatória. (FARIAS, 2009, p. 75) 

 

 

A whole-sentence definition é uma definição apresentada por uma sentença 

completa, em contraste com o modelo usual de sintagma feito pela definição por gênero 
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próximo e diferença específica, e é descrita por Farias (2009), de forma similar a Rangel e 

Bagno (2006), por meio de duas características principais: 

 

 

a) o período definitório encontra-se normalmente estruturado em duas orações – a 

primeira mostra a palavra-entrada em um contexto, e a segunda apresenta a 

definição propriamente tal – e b) a paráfrase definidora geralmente apresenta um 

viés extensional, seja pela indicação do efeito de sentido provocado pelo uso da 

unidade léxica definida [...], seja sob a forma de um elemento prototípico na 

definição. (FARIAS, 2009, p. 92) 

 

 

Esse tipo de definição inviabiliza o princípio da substituição, tão importante para 

muitos lexicógrafos, mas possui seus próprios méritos, podendo ser considerada uma 

alternativa viável de definição na medida em que ―possui a virtude de colocar 

imediatamente o uso em um contexto social como uma interação entre pessoas, enquanto 

que o modo de definição tradicional é mais abstrato e menos satisfatório‖
72

(LANDAU, 

2001,  apud FARIAS, 2009, p. 77). Landau (2001, apud FARIAS, 2009, p. 77), porém, faz 

algumas ressalvas quanto às limitações das whole-sentence definitions: podem funcionar 

melhor para verbos e para muitos adjetivos e advérbios, mas mostram-se ineficazes para 

alguns substantivos. 

A seguir, alguns exemplos apresentados por Farias (2009) das whole-sentence 

definitions: 

love[...] 1 If you love someone, you feel romantically or sexually attracted to them, and they are 

very important to you.
73 […] 

 

clothes[...]Clothes are the things that people wear, such as shirts, coats, trousers, and dresses.
74[…] 

 

human being [...] A human being is a man, woman, or child.
75[…] 

 

soap[...] 1 Soap is a substance that you use with water for washing yourself or sometimes for 

washing clothes.
76[…] 

(FARIAS, 2009, p. 76-82) 

 

                                                           
72

[…] has the virtue of immediately putting the usage in a social context as an interaction between people, 

whereas a traditional defining style is more abstract and less satisfactory. 
73amor[...] 1 Se você ama alguém, você se sente romanticamente ou sexualmente atraído por essa 

pessoa, e ela é muito importante para você. 
74

roupas[…] Roupas são coisas que as pessoas vestem, como camisas, casacos, calças e vestidos. 
75

ser humano […] Um ser humano é um homem, mulher ou criança. 
76

sabão […] 1 Sabão é uma substância que você usa com água para se lavar e ás vezes para lavar roupas. 
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 Apresentamos também alguns exemplos em língua portuguesa trazidos por Rangel 

e Bagno (2006, p. 148-149) 

 

emprestar em.pres.tar  vb. 1 Nós emprestamos algo (dinheiro, carro, casa ou outro objeto 

qualquer) quando o damos a alguém esperando que seja devolvido depois. Td.: Empresto minhas 

roupas com prazer. Tdi: Só empresto meus livros a meus amigos. [...] 

 

não Você usa a palavra ―não‖ para recusar algo, para indicar uma negação.Eu não comi o bolo 

porque tinha muito creme.Oposto de: sim[...] 

 

Noite noi-te A noite é o tempo em que o céu está escuro. Começa quando o Sol desaparece do céu 

no fim da tarde, e acaba quando chega a manhã e fica claro de novo. Na noite passada tive um 

sonho bom. [O contrário de noite é DIA.][...] 

 

Ar O ar está em volta de todas as coisas e pessoas, mas nós não o vemos, só o sentimos na pele 

quando o vento sopra (o vento é o ar que se mexe). Nós respiramos o ar o tempo inteiro, porque 

sem ele não podemos viver. Fora da Terra, na Lua e lá longe no espaço, não tem ar. [...] 

(RANGEL; BAGNO, 2006, p. 148-149) 

 

Uma das características que pode ser depreendida desses exemplos, conforme 

explica Farias (2009), é o viés extensional desse tipo de definição, evidenciado na 

definição de human being, por exemplo. A enumeração de membros típicos de uma 

determinada categoria na definição pode ser considerada uma boa ferramenta para auxiliar 

o consulente a entender o significado da unidade lexical definida.(FARIAS, 2009, p. 78) 

Outra característica bastante evidente é a simplificação do texto definitório, cuja forma de 

sentença completa poupa o consulente de um esforço maior de abstração. 

Farias (2009) mostra como as whole-sentence definitions podem apresentar 

características prototípicas do definiendum, mas também demonstra que nem sempre isso 

acontece nesse tipo de definição, e que as informações apresentadas nem sempre são as 

mais apropriadas para o consulente. 

Muitas, vezes, conforme demonstra a autora, as whole-sentence definitions são 

muito semelhantes às definições hiperonímicas, pois utilizam a estrutura gênero próximo + 

diferenças específicas, distinguindo-se apenas por repetirem a unidade lexical definida no 

texto da definição, como se pode observar nesses exemplos, retirados do texto de Farias 

(2009): 
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banana[...] 1 Bananas are long curved fruit with yellow skins.
77

[…] 

banana[...] a long curved fruit with a thick yellow skin and soft flesh, that grows on trees in hot 

countries.
78

[…] 

(Farias, 2009, p. 88) 

 

 Se apresentadas dessa forma, ou seja, diferenciando-se da definição hiperonímica 

apenas por incluir no início a própria unidade definida, as whole-sentence definitions não 

nos parecem muito apropriadas, pois essa inclusão torna-se redundante na medida em que 

não auxilia o consulente por meio de um contexto mais claro ou por meio de uma sintaxe 

menos rígida, mais próxima ao discurso usual do que do discurso do dicionário. 

Farias (2009) também afirma que as definições por whole-sentence não são as 

únicas a apresentarem elementos extensionais na definição. As definições por gênero 

próximo e diferenças especificas também podem trazer uma lista de elementos da classe 

definida se o lexicógrafo entender que isso é necessário para a compreensão do consulente, 

conforme pode ser visto nos exemplos abaixo: 

baga[...] 1 [...] fruto simples, carnoso, indeiscente, freq. comestível, com um ou mais carpelos e 

sementes (p.ex., tomate, uva, mamão, goiaba etc.) [...] 

pomo[...] 1 m. Fruto; como la manzana o la pera, que tiene el mesocarpio carnoso, y, en su 

interior, varias celdillas de tejido cartilaginoso en las que están encerradas las semillas.
79

[…] 

(FARIAS, 2009, p. 89, grifos nossos) 
 

Comparando as características das duas definições, Farias (2009) conclui que elas 

são mais semelhantes do que se poderia pensar a princípio, pois apesar de a whole-sentence 

definition ser marcada pela apresentação de partes extensionais e características 

prototípicas, esse traço não aparece em todas as whole-sentence definitions; por outro lado, 

esse tipo de informação está ganhando cada vez mais espaço nas definições tradicionais 

por gênero próximo e diferença específica, conforme a prática lexicográfica vai se 

adequando às necessidades dos consulentes. 

Ao analisar a conclusão da autora, podemos perceber que as tipologias das 

definições não são necessariamente inflexíveis, e que a mudança de uma tipologia para a 

outra nem sempre acarretará verdadeiras mudanças, pois na prática as informações 

veiculadas poderão permanecer as mesmas. As definições instanciativas pareceram, a 

princípio, uma estratégia bastante atraente para os propósitos do dicionário em questão, 

visto que a proximidade com o consulente e a clareza e facilidade do texto e das 
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banana […] 1 Bananas são frutas longas e curvas com cascas amarelas. 
78

banana [...] uma fruta longa e curva com grossa casca amarela e polpa macia, que nasce em árvores em 

países tropicais. 
79

pomo[...] 1 m. Fruto; como a maçã ou a pêra, que tem o mesocarpo carnoso e, em seu interior, várias 

células de tecido cartilaginoso nas quais estão guardadas as sementes. 



83 

 

 
 
 

informações sempre se colocaram como metas principais durante a confecção dos verbetes. 

Uma análise mais profunda, porém, embasada nas conclusões de Farias (2009), nos 

mostrou que esse tipo de definição nem sempre será o mais amigável para o usuário, pois 

isso dependerá também da forma como o lexicógrafo seleciona e dispõe as informações a 

respeito do definido, e não apenas do tipo de definição que usa. A definição hiperonímica, 

conforme mostrou a autora, também pode ser manejada de forma tal a ser mais ou menos 

acessível ao usuário, a partir de escolhas como vocabulário, uso de elementos prototípicos, 

inclusão de exemplos etc. 

Tendo discorrido sobre alguns tipos de definição lexicográfica e sobre classificação 

por meio de critérios cunhados por alguns lexicólogos e lexicógrafos, além de apontar 

algumas regras e princípios apontados por esses pesquisadores para a redação de uma boa 

definição, passaremos agora a alguns aspectos mais teóricos da definição lexicográfica, 

como a possibilidade da representação de um significado frente à variação que se dá em 

diferentes usos de uma unidade lexical, e o valor cultural da definição como texto que visa 

descrever uma determinada unidade linguística em um contexto sócio-histórico específico, 

marcado por suas condições de produção e valioso como registro da cultura de um povo. 

Lara (1996) nos conta que alguns linguistas argumentam que, em teoria, é 

impossível oferecer uma definição da forma tal que faz o dicionário, uma vez que seria 

inviável dar conta de toda a variação de significado decorrente dos diferentes usos de uma 

unidade lexical no discurso; outros, por sua vez, defendem a possibilidade de se definir 

uma unidade lexical isolada, conforme é oferecido pelos dicionários de língua. Lara (1996) 

trata de alguns das questões levantadas pela possibilidade de se definir uma unidade lexical 

abstraída de seus diferentes usos: o que possibilita a existência de unidades com 

significado relativamente fixo mesmo que haja tanta variação no uso linguístico? De que 

forma um falante pode compreender os diferentes significados que uma mesma unidade 

lexical assume, mesmo que sejam tão diferentes do significado dessa unidade quando 

isolada? 

O autor argumenta que, da mesma forma que os falantes possuem a habilidade de 

abstrair as flexões verbais e as diferenças morfológicas de unidades lexicais derivadas de 

um mesmo lexema para que um verbo no infinito ou um substantivo masculino singular 

representem, no dicionário, as diversas formas dessas unidades quando flexionadas, o 

mesmo poderia ocorrer para se dar uma abstração das variações de sentido das unidades 

lexicais. Nesse caso, seriam necessários mais estudos a respeito das faculdades linguísticas 
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e cognitivas do cérebro dos falantes, especificamente os estudos sobre aquisição da 

linguagem (LARA, 1996, p. 170). 

O que podemos dizer, com certeza, baseados na história dos dicionários, é que de 

alguma forma o falante é capaz de fazer essa abstração, tanto que se beneficia do 

dicionário e de suas definições durante o uso desse livro. Os problemas teóricos suscitados 

por essa ocorrência são interessantes e merecem estudo mais aprofundado, mas para fins 

deste trabalho concordamos com a visão de Lara (1996), para quem tal abstração é 

possível. Acreditamos que, no caso das ULEs, essa questão seja em grande medida menos 

problemática devido à natureza mais rígida do significado terminológico, em oposição ao 

significado que circula em situações onde a precisão semântica de uma unidade não é tão 

exigida, ou seja, a variação de significado provavelmente será sempre maior em contextos 

de comunicação não especializada. 

O autor, por fim, trata da face cultural da definição lexicográfica. Da mesma forma 

que Rey-Debove (1966), Lara (1996) também entende a construção da definição de uma 

unidade lexical como abstração dos traços de significado encontrados nas várias utilizações 

da unidade e posterior reconstrução das informações em forma de enunciado, que será a 

reunião dos dados encontrados para formar a definição lexicográfica. Haja vista a riqueza 

de dados, a representatividade da comunidade linguística e a forma como reúne a 

pluralidade dessa comunidade, a definição lexicográfica, mais do que valor linguístico, 

possui um grande valor cultural: ―A definição lexicográfica não é, por isso, uma simples 

descrição do significado. É sua mais precisa, rica e informada reconstrução, de acordo com 

os elementos que constituem a memória social do léxico e com as exigências sociais de 

inteligibilidade‖
80

 (LARA, 1996, p. 231). 

Uma vez entendida como reconstrução de significados, podemos compreender 

como a definição se constrói a partir dos usos de uma unidade lexical pela sociedade, como 

a seleção dos traços semânticos que fazem parte dessa definição pode ser, em maior ou 

menor medida, orientada pela bagagem cultural daquele que a redige, e como a aceitação 

de determinada definição e reconhecimento de seu valor de verdade pelos consulentes 

poderá atuar como regulador dessa seleção (LARA, 1996, p. 230-231). 

Tendo abordado de forma sucinta o valor e a carga cultural da definição 

lexicográfica, trataremos agora, também de forma breve, da interface da Semântica com a 
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La definición lexicográfica no es, por eso, una simples descripción del significado. Es su más precisa, rica e 

informada reconstrucción, de acuerdo con los elementos que constituyen la memoria social del léxico y con 

las exigencias sociales de inteligibilidad. 
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definição lexicográfica por meio de alguns comentários pontuais sobre Weinreich (1984). 

Iniciamos por apontar a importância desse assunto, ainda que somente tangencie o tema 

central do presente trabalho, pois a redação de uma definição implica em uma teoria de 

significação que subjaz a ela, conforme afirma Weinreich (1984): ―A lexicografia 

monolíngue, como qualquer outra abordagem da descrição semântica, pressupõe uma 

teoria específica do significado‖. 

O autor aponta que, entre as teorias semânticas existentes, a Lexicografia parece 

optar por um ―modelo que supõe a distinção entre o significado propriamente dito 

(‗significação‘, ‗compreensão‘, ‗intenção‘, em várias terminologias) e as coisas 

significadas por qualquer signo (‗denotação‘, ‗referência‘, ‗extensão‘ etc.).‖ 

(WEINREICH, 1984, p. 105-106) De fato, pressupõe-se que os trabalhos lexicográficos 

abordem os signos linguísticos, e não os referentes extralinguísticos que são nomeados ou 

qualificados por tais signos. Essa escolha implica, é claro, na refutação de outras teorias 

semânticas existentes, muito provavelmente por não serem satisfatórias para o trabalho e 

os métodos dessa ciência.
81

 

Quanto às exigências que podem ser feitas à Lexicografia, o autor rechaça a 

obrigatoriedade de substituibilidade do definiendum pela definição no discurso – conforme 

recomendado pela grande maioria dos autores – afirmando que não podemos exigir, da 

Lexicografia 

 

 

[...] que uma definição seja a reprodução perfeita de um significado, ou que o 

―definiendum‖ seja distinguível do ―definiens‖ por mera inspeção. Muito menos 

podemos esperar da lexicografia de uma língua natura que o ―definiendum‖ seja 

literalmente substituível pelo ―definiens‖ num discurso normal. O que estamos 

autorizados talvez a exigir de uma lexicografia racionalizada é que a codificação da 

gestalt do sentido no código descontínuo da metalinguagem definidora seja 

realizada sob certas restrições de forma e que a definição resultante seja aceitável 

para leigos que sejam representativos da língua e que tenham condições de 

entender as restrições formais que a governam. (WEINREICH, 1984, p. 107) 

 

 

Em outras palavras, a definição deve se enquadrar ao formato oferecido pelo 

dicionário, restrito porém funcional, e os falantes devem compreender e aceitar a definição 
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 Para mais detalhes cf. Weinreich (1984, p. 106). 
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oferecida e os limites que a cercam, desde que essa de fato apresente o significado de uma 

UL da forma tal como é convencionado, na língua, pelos falantes. 

Por fim, gostaríamos de tratar, como último ponto da discussão sobre definição 

lexicográfica, da comparação entre as definições do dicionário e as definições espontâneas, 

elaboradas pelos falantes durante um diálogo para sanar algum tipo de problema de 

compreensão de uma UL, salvaguardando a compreensão mútua entre os falantes. Essa 

situação pode ser observada com mais frequência em diálogos entre adultos e crianças, que 

ainda não possuem um vocabulário tão extenso e procuram, muitas vezes, compreender as 

unidades lexicais novas às quais são apresentadas. 

Para uma breve discussão desse assunto apresentamos, então,  um trabalho de Stock 

(1988), no qual a autora compara definições apresentadas em dicionários, redigidas por 

lexicógrafos, e definições elaboradas (de forma oral ou escrita) por falantes da língua em 

contextos informais, nos quais deviam explicar uma UL a outro falante. Em seu trabalho, 

Stock (1988) compara as características e estruturas dos dois tipos de definição. 

Em relação à definição lexicográfica, a autora ressalta a complexa tarefa de cobrir, 

em um verbete, todos os possíveis usos de uma UL, o desejo de seguir sempre um modelo 

fixo e próximo à definição lógica, ainda que ele possa não funcionar para um grande 

número de unidades – de fato, ele é ideal para alguns tipos de UL, mas deve ser adaptado 

ou modificado para outros – e o fato de que muitas vezes é exigido que a definição seja 

uma paráfrase que possa ocupar o lugar da UL em uma sentença sem perda de conteúdo e 

coerência gramatical – o que, segundo ela, é mais hipotético de que propriamente real 

(STOCK, 1988, p. 82-83). A autora conclui que os modelos ideais de definição são apenas 

padrões que os lexicógrafos tentam seguir, mas que não podem ser aplicados a todas as 

ULs de uma língua natural. 

 Outro ponto abordado pela autora é a crescente preocupação com as necessidades 

dos usuários, ponto que vem sendo cada vez mais discutido nos estudos lexicográficos
82

e 

que toca também a questão da definição, que deve ser sempre apropriada às necessidades 

do consulente (STOCK, 1988, p. 83). A autora problematiza essa questão, uma vez que é 

difícil determinar quais são, de fato, as necessidades do usuário; propondo uma observação 

das definições espontâneas dadas pelos falantes em contextos reais de fala e escrita, a 
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 Essas discussões são levantadas por vários autores, com destaque para aqueles cujas ideias se filiam à 

Teoria Funcional da Lexicografia (para mais detalhes sobre ela, cf. Bergenholtz e Tarp (2003) e Oliveira e 

Tarp (2008)), 
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autora espera que a Lexicografia possa se beneficiar desse tipo de estudo para pensar na 

prática da redação de definições. 

 Para analisar as definições informais, elaboradas espontaneamente por falantes, a 

autora as agrupa conforme o tipo de definição oferecida: por função, exemplo, contexto, 

sinônimo ou registro: 

a) Nas definições por função, pode-se observar que há uma semelhança com a 

definição clássica de muitos dicionários, que apontam, após descrever as características de 

um objeto, suas funções principais. A diferença entre a definição informal e a dos 

dicionários, porém, é que o falante ―salta‖ a parte da descrição e vai direto para a função 

(STOCK, 1988, p. 84). O interessante aqui, em nossa opinião, é notar que o falante julgou 

a função do objeto uma característica mais importante do que seu aspecto físico, enquanto 

que o dicionário geralmente oferece a função após descrever fisicamente o objeto, como 

uma espécie de informação extra. Percebe-se, então, uma discrepância entre o que é 

julgado mais importante na opinião de dicionaristas/lexicógrafos e de falantes. 

b) Na definição por exemplo, o falante toma a UL a ser definida como uma espécie 

de hiperônimo e cita possível(is) hipônimo(s) para clarificar seu significado, ao invés de 

descrevê-la (STOCK, 1988, p. 84). A autora dá o exemplo de uma explicação de 

―combustível‖, que, segundo a definição dada pelo falante, ―é como gasolina para carros‖
83

 

(nesse caso, percebe-se que o falante utilizou ―gasolina‖ como um exemplo de 

―combustível‖). 

c) No caso da definição por contexto, o falante apresenta uma situação ou contexto 

comum de ocorrência da UL para defini-la. O exemplo dado pela autora (definição de 

imprevisível) ilustra esse tipo de definição: ―O dia é imprevisível no sentido de que você 

não sabe o que vai acontecer‖.
84

 (STOCK, 1988, p. 84) 

d) A definição por sinonímia é comum aos dicionários e às definições dos falantes. 

No caso dos últimos, ela funciona de forma análoga à definição analítica ideal do 

dicionário, com uma diferença: no lugar do hiperônimo o falante apresenta um sinônimo, e 

então oferece as diferenças específicas que irão diferenciá-lo da UL que está sendo 

definida (STOCK, 1988, p. 85). 

Algumas definições apresentadas pelos falantes incluem informações sobre o 

registro da UL, de forma semelhante às marcas de uso trazidas pelos dicionários. O 

                                                           
83

It‘s like gas [petrol] for cars. 
84

The day is unpredictable in the sense you don‘t know what is going to pop up. 
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interessante aqui é notar, conforme aponta a autora, que enquanto o dicionário separa a 

definição da informação sobre registro com pontos, símbolos etc., o falante muitas vezes 

inclui essas informações no próprio texto da definição. 

 Um dado interessante apontado pela autora é que, dado o limite de espaço que se 

impõe ao dicionário, oposto à maior liberdade do falante, esperava-se que as definições 

espontâneas fossem mais longas e complexas, o que de fato não ocorreu. Ao contrário, elas 

se mostraram, muitas vezes, mais simples do que aquelas escritas nos dicionários (STOCK, 

1988, p. 86-87). 

 A autora aponta, ainda, a clareza e simplicidade encontradas nas definições 

espontâneas, o que parece torná-las mais facilmente memorizáveis do que as definições 

clássicas dos dicionários (STOCK, 1988, p. 86-87). Além de criticar a dificuldade 

apresentada pelo excesso de símbolos e abreviaturas dentro dos verbetes, a autora nota que 

a definição que privilegia a descrição da forma de objetos em detrimento de suas funções 

pode se tornar pouco funcional e de difícil compreensão. 

Uma tendência observada pela autora nas definições espontâneas é que, para os 

falantes, a informação sobre o nível de linguagem ou registro da UL parecer estar 

intrinsecamente ligada ao significado e é informada dentro do enunciado da definição, ao 

contrário do que ocorre com a maioria dos dicionários, que apresentam esse tipo de 

informação em abreviaturas acrescentadas ao verbete. Uma abordagem mais ―fluida‖ das 

marcas de uso e informação sobre o registro beneficiaria, segundo Stock (1988, p. 87), 

tanto os consulentes quanto os lexicógrafos, e levaria a uma maior reflexão sobre quais 

informações sobre o registro devem ser incluídas e de que forma deve-se incluí-las. 

 Por fim, uma conclusão a que podemos chegar, juntamente com a autora, é de que 

uma análise das definições surgidas em interações verbais espontâneas entre falantes pode 

se mostrar extremamente interessante e útil para a reflexão da prática de elaboração de 

definições em dicionários de qualquer tipo, e deve entrar como uma proposta de estudo 

dentro da Lexicografia. 

Tendo discorrido sobre a definição lexicográfica e alguns pontos importantes sobre 

suas características e tipos, enfocaremos agora outro tipo de definição, a terminológica. 
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2.3. A definição terminológica 

 

Krieger e Finatto (2004) enumeram como objetos de estudo da Terminologia o 

termo, a fraseologia especializada e a definição terminológica. Essa última, ainda segundo 

as autoras, ―corresponde à materialização linguística do componente conceitual do termo, 

funcionando, simultaneamente, como articulação linguística e via de acesso desse 

componente‖ (KRIGER; FINATTO, 2004, p. 75). 

A respeito da importância da definição terminológica tanto dentro de obras 

terminográficas quanto dentro de obras especializadas em geral (livros, artigos científicos, 

teses e dissertações etc.), gostaríamos de ressaltar que 

 

O enunciado definitório é um elemento-chave na constituição e na veiculação do 

conhecimento especializado, tecnológico ou científico. Essa condição deve-se ao 

fato de que esse tipo de enunciado expressa um segmento de relações de 

significação de uma dada área do saber: como já dissemos, definições estabelecem 

seus valores mais basilares. (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 95) 

 

 

 

No que diz respeito à tipologia das definições, a definição terminológica pode ser 

concebida em oposição a outros tipos de definição, como já discutido anteriormente: a 

lexicográfica e a enciclopédica (BARROS, 2004, p. 159; KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 

92). Finatto (1999) ressalta, porém, que a divisão da definição nos tipos supracitados é uma 

simplificação que certamente não dá conta das diferenças e semelhanças, além das 

intersecções, desses três tipos de definição. Entretanto, acreditamos que tal simplificação e 

segmentação possa ser necessária para isolar e estudar de forma mais pormenorizada o 

paradigma definicional dos dicionários terminológicos ou especializados, a fim de 

circunscrever melhor a definição terminológica como um dos objetos de estudo da 

Terminologia. 

Desmet (1990, apud ALMEIDA et al., 2007, p. 4) faz a diferenciação entre a 

definição terminológica e a definição enciclopédica por meio da divisão entre traços 

pertinentes – que deverão fazer parte da definição terminológica – e traços  não-pertinentes 

– não são essenciais para a definição terminológica, mas fazem parte da definição 

enciclopédica, mais ampla que esta última. Tal divisão, porém, pode ser bastante 

problemática, conforme afirmam Almeida et al. (2007), no momento de seleção de quais 

traços farão parte da definição terminológica. 
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Cabré (1993) diferencia a definição de tipo terminológico da definição de tipo 

linguístico e de tipo ontológico. Essas três definições são diferentes por dois motivos: o 

objeto descrito e o conteúdo expresso. Em relação ao objeto descrito, o primeiro tipo 

descreve um conceito, o segundo um signo linguístico e o terceiro um objeto da realidade 

(seria, portanto, um tipo análogo ao que outros autores chamam de definição enciclopédica 

(CABRÉ, 1993, p. 209)). A definição terminológica vai fazer referência apenas ao 

significado restrito à área de especialidade do termo em questão, enquanto que a definição 

linguística veiculará apenas as características mais importantes para distinguir um signo 

linguístico de outros, e a de tipo ontológico incluirá todos os aspectos de uma noção, desde 

os essenciais até os acessórios (CABRÉ, 1993, p. 209). A autora ressalta, porém, que essa 

divisão é bem mais nítida na teoria do que na prática, pois em diferentes obras esses tipos 

podem se sobrepor, sendo possível observar traços de um tipo de definição em outro. 

Finatto (1998, p. 134) diferencia a definição terminológica da definição 

lexicográfica e da enciclopédica da seguinte forma: enquanto que a definição 

terminológica trata de fenômenos e de ―coisas‖, a enciclopédica descreve sobretudo 

referentes de ―coisas‖, e a lexicográfica se ocupa de ―palavras‖, focando-se em 

informações linguísticas sobre o signo. 

Krieger e Finatto (2004) também fazem a diferenciação entre os três tipos de 

definição de forma semelhante: segundo elas, a definição terminológica se ocupa 

principalmente dos termos técnico-científicos, a definição lexicográfica se ocupa de 

palavras e a definição explicativa ou enciclopédica oferece informações variadas sobre um 

objeto da realidade (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 92). As autoras ainda acrescentam um 

quarto tipo: a definição lógica, que estabelece um valor de verdade. 

Dessa forma, percebemos que as abordagens de vários autores são semelhantes 

quando se trata de diferenciar a definição terminológica em comparação com outros tipos, 

em especial no que diz respeito à dificuldade de se estabelecer limites rígidos entre eles na 

prática. 

Após sua comparação com outros tipos de definição, trataremos agora da definição 

terminológica propriamente dita e suas características. Esse tipo de definição, conforme 

explica Rey (1979) 
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É um compromisso entre a definição lexicográfica e a descrição enciclopédica, 

destinado a melhorar o uso dos nomes para permitir que eles funcionem como 

termos, destinado dessa forma a evocar (não a reproduzir ou a representar) o modo 

de constituição das classes de seres e o funcionamento dos esquemas conceptuais. 

(REY, 1979, p. 43)
85

 

 

 

O autor, dessa forma, enfoca essa definição em dois aspectos principais: em sua 

relação com outros tipos de definição (uma definição híbrida) e em sua função dentro da 

Terminologia como fator de organização dos esquemas conceptuais, uma vez que esses 

dependem em grande medida da organização e significação dos conceitos que fazem parte 

de uma área de especialidade. 

Outro autor que enfoca a relação da definição terminológica com a definição 

enciclopédica é de Bessé (1990, apud ALVES, 1996). Alves (1996) discute essa relação, e 

traz para a discussão as ideias desse autor, afirmando que 

 

 
[...] a definição terminológica, sem ser enciclopédica, parte, tanto quanto a 

definição enciclopédica, de elementos extralinguísticos. No entanto, diferentemente 

da definição enciclopédica, a definição terminológica visa apenas a dar as 

informações que permitem distinguir um conceito no interior de um sistema 

conceitual. (ALVES, 1996, p. 129) 

 

 

Vê-se, portanto, que a definição terminológica pode ser assim classificada não 

apenas com base nas obras em que figura (dicionário e glossários terminológicos ou 

especializados) e no tipo de unidade que aborda (termos), mas também levando-se em 

consideração o tipo de informação que ela veicula. 

Krieger e Finatto (2004) também chamam atenção para as considerações de Rey 

(1979) sobre a definição terminológica, ressaltando as afirmações do autor de que ela teria 

como característica uma junção da definição lexicográfica com a definição enciclopédica, 

podendo carregar não apenas os traços essenciais do termo, mas também informações mais 

amplas, próprias da definição enciclopédica. 

Segundo Finatto (1994), pode-se abordar o tema da definição por diferentes pontos: 

em seu aspecto semântico, como forma de organizar conteúdos cognitivos; e em seu 
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Ces‘t uncompromis entre la définition lexicographique et la description encyclopédique,destinée à 

améliorier l‘usage des noms pour leur permettre de fonctionner come des termes, destinée aussi à évoquer 

(non pas à reproduire ou à représenter) le mode de constitution des classes d‘êtres et le fonctionnement des 

schèmes conceptuels. 



92 

 

 
 
 

aspecto pragmático, como texto oral ou escrito com a intenção de definir algo 

desconhecido para alguém. Tendo discutido brevemente sobre alguns aspectos mais 

teóricos dadefinição terminológica, passamos agora a enfocar sua face material, ou seja, de 

que forma ela se apresenta em dicionários especializados e quais são as maneiras mais 

apropriadas de redigi-la e organizá-la. 

Finatto (1998) descreve a definição terminológica como um ―ponto de confluência 

entre coisas, palavras e conhecimentos‖ (FINATTO, 1998, p. 2). Barros (2004) define a 

esse tipo de definição como ―uma paráfrase sinonímica que exprime o conceito designado 

pela unidade lexical ou terminológica por meio de outras unidades linguísticas; é um 

conjunto de informações que é dado sobre a entrada‖ (BARROS, 2004, p. 159). 

Andrade (2000) também trata da apresentação dessa definição como paráfrase: 

 

 

Considerada na sua apresentação externa, verifica-se que a definição se faz por 

expansão ou como paráfrase definitória. Neste caso, a definição atua como unidade 

sintático-semântica que contém mais do que um elemento léxico, sob a forma de 

sintagma livre ou parte duma frase simples ou complexa, em que os elementos 

lexicalizam os traços individuais da palavra definida. (ANDRADE, 2000, s.p.) 

 

 

Krieger e Finatto (2004), por sua vez, definem-na como 

 

 
[...] um enunciado-texto que dá conta de significados de termos ou de expressões 

de uma técnica, tecnologia ou ciência no escopo de uma situação comunicativa 

profissional, veiculando, assim, conceitos de uma área de conhecimento. Nesse 

caso, grosso modo, definir corresponde a expressar um determinado saber, uma 

porção desse conhecimento especializado. (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 93) 

 

Por fim, segundo O Pavel – curso de Terminologia oferecido pelo Departamento de 

Tradução do governo do Canadá – a definição é uma ―fórmula lexicográfica que enuncia 

os traços semânticos distintivos de um conceito‖. 
86
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Disponível em <http://www.bt-tb.tpsgc-pwgsc.gc.ca/btb-

pavel.php?page=glossa1&lang=fra&contlang=por>, acesso em outubro de 2015. 
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Em relação à tipologia das definições terminológicas, Gianni (1993, apud 

FINATTO, 1994), elenca os dois tipos de definição propostos pela ISO 1087, e acrescenta 

a eles outros dois tipos. Os processos ideais de definição recomendados pelas normas ISO 

para a terminologia são: 

a) definição por compreensão – é a definição conhecida também como aristotélica 

ou por gênero próximo e diferença específica; 

b) definição por extensão – trata-se da enumeração dos constituintes de um termo 

genérico. 

Gianni (1993, apud FINATTO, 1994) acrescenta a elas os seguintes tipos: 

c) definição contextual – explica o termo por meio da reprodução do(s) contexto(s) 

em que ele ocorre; 

d) definição enciclopédica – trata-se de uma descrição exaustiva a respeito da coisa 

nomeada, referindo-se, portanto, à realidade extralinguística. 

Finatto (1994) aponta a possibilidade de coocorrência de mais de um tipo de 

definição. Um exemplo seria o uso de um enunciado completo de definição por 

compreensão e, em seguida, a adição de uma definição por enumeração com vistas a 

exemplificar ou esclarecer mais sobre o termo definido. 

Alves (1996) também discorre sobre os diferentes modelos de definição 

terminológica, e discute alguns deles com base em sua experiência com a produção 

dicionário terminológico da área da Inteligência Artificial. Primeiramente, a autora elenca 

os tipos de definição encontrados por Sager (1990, apud ALVES, 1996) em trabalhos 

terminológicos: 

a) definições analíticas ou por compreensão (expressas pela fórmula gênero 

próximo + diferença específica, ou seja, são as definições aristotélicas); 

b) definições sinonímicas; 

c) definições por paráfrase; 

d) definições por síntese (segundo a autora, são as que ―descrevem e identificam 

relações‖ (ALVES, 1996, p. 125)); 

e) definições por implicação (quando a unidade definida é apresentada em um 

contexto explicativo); 

f) definições por denotação ou extensão (são aquelas que elencam exemplos da 

unidade definida); 

g) definições por demonstração (quando há uso de ilustrações ou fotos). 
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A autora em seguida opõe o grande número de possibilidades de definição 

terminológica elencados por Sager (1990) aos dois únicos tipos prescritos pela norma ISO 

1087: a definição por compreensão (gênero próximo + diferença específica) e a por 

extensão, ―baseada na numeração exaustiva dos objetos aos quais um conceito se refere ou 

nos conceitos específicos que lhe são imediatamente subordinados‖ (ALVES, 1996, p. 

126). 

Ainda segundo a autora, a definição por compreensão (ou seja, a aristotélica) é a 

mais adequada aos dicionários terminológicos, sobretudo por situar o conceito no interior 

de uma classe (o gênero próximo) e distingui-lo dos outros conceitos pertencentes a essa 

mesma classe (por meio das diferenças específicas) (ALVES, 1996, p. 126). Porém, 

segundo ela, não foi possível utilizá-la em todos os verbetes elaborados da forma como é 

prescrita nas normas, pois em alguns momentos foi necessário introduzir um elemento, 

antes do gênero próximo, que indicava o subdomínio ao qual o termo definido pertencia. 

Outras adequações promovidas pela autora serão tratadas mais à frente, mas por meio 

desse exemplo queremos demonstrar que ainda que haja a tentativa de se ater de forma 

mais rígida a um conjunto de modelos pré-definidos de definição terminológica, em 

especial o mais recomendado deles – a definição por gênero próximo e diferença especifica 

– na prática pode ser necessário recorrer a modificações e adaptações desses modelos. 

Krieger e Finatto (2004) afirmam que a definição terminológica, na maior parte das 

vezes, é constituída pela forma clássica ―gênero próximo + diferenças específicas‖. Barros 

(2004, p. 165) também considera esse modelo o ideal para a definição terminológica, 

apesar de notar que nem sempre é possível aplicar essa fórmula, a depender do tipo de 

unidade terminológica que está sendo definida. 

Krieger e Finatto (2004, p.163) ressaltam que muitas configurações de definições 

terminológicas parecem não se encaixar em modelos pré-determinados, e apontam as 

diferenças entre as áreas científicas como determinantes para essa variedade de modelos – 

algo que poderia ser considerado natural, mas que muitas vezes é condenado na busca de 

padrões rígidos para a definição terminológica. Se a variação e a heterogeneidade são 

traços próprios à linguagem natural, os enunciados definitórios não conseguem escapar a 

isso (KRIEGER; FINATTO, p. 163-164). 

Da mesma forma, Finatto (2001) enfoca a existência dos sujeitos enunciadores que 

produzem e validam uma determinada definição, a qual é sempre resultado de uma 

construção de significados dentro de uma determinada visão da ciência: 
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Independente da área de conhecimento ser mais ―exata‖ ou mais ―humano-social‖, 

da origem do enunciado definitório ser ou não dicionarística e até a despeito de 

uma separação estrita — por vezes antagônica — entre os territórios da linguagem 

e do conhecimento, a definição revela-se como um texto de formulação de 

significados e que expõe, de diferentes modos, os sujeitos enunciadores envolvidos 

em uma atividade de construção de significação que é simultaneamente cognitiva, 

simbólica, histórica e coletiva. (FINATTO, 2001, p. 350-351) 

 

 

A definição também ocorre fora de obras lexicográficas e terminológicas, e nesses 

casos o texto definitório costuma ser diferente do texto ―engessado‖ do dicionário, sendo 

―entrecortado por comentários, explicações, retomadas e exemplificações‖. (KRIEGER; 

FINATTO, p. 164) Essas definições deveriam ser incorporadas aos estudos da definição 

terminológica, e para isso corpora textuais podem ser utilizados. Acreditamos, da mesma 

forma que as autoras, que o estudo de definições fora dos contextos do dicionário, em 

situações ―naturais‖ de explicitação de significado, pode ser extremamente proveitoso para 

a reflexão teórica sobre a definição terminológica, e, consequentemente, para uma avanço 

da prática terminológica no que diz respeito à elaboração de definições (KRIEGER; 

FINATTO, 2004, p. 164). 

Em relação às influências que se dão no momento de formulação da definição, as 

autoras listam dois fatores principais: a área de conhecimento e as necessidades do 

público-alvo da obra na qual entrarão as definições. Desse modo, ―a formulação definitória 

ideal é aquela que melhor atende o usuário do texto-definição, especialmente no caso de 

dicionários especializados‖ (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 173). Concordamos 

plenamente com essa afirmação, e acrescentamos: em nossa opinião, ainda que tenha que 

desobedecer a alguma regra previamente estabelecida por outros autores, a definição será 

ideal se atender às necessidades do consulente; e o mesmo vale para a situação oposta: 

ainda que obedeça a um conjunto de parâmetros e regras, a definição não será ideal se não 

satisfazer o usuário da obra. 

Em relação aos modelos recomendados e às diretrizes apontadas pela norma ISO 

1087 e por muitos autores da Terminologia, notamos, em relação à definição 

terminográfica, uma forte tendência à regulamentação e à listagem de regras e parâmetros, 

os quais se apresentam como forma de adequação de uma definição terminológica e como 

diretrizes para guiar a redação da definição terminológica. 
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Essa face prescritiva – ainda que algumas vezes relativizada, pelos próprios autores, 

em função do tipo de obra, de área de especialidade e do público-alvo – foi bastante 

recorrente. Ainda que, a princípio, sejamos levados a crer que a Terminologia se beneficia 

mais de uma abordagem descritiva e funcional, voltada para a realidade linguística em 

questão e para o usuário como alvo de trabalhos terminográficos, acreditamos também que 

possamos nos beneficiar, no contexto do presente trabalho, não só da experiência e da 

metodologia de trabalhos terminológicos anteriores, mas também de alguns dos parâmetros 

e/ou regras apresentados como importantes para a redação de uma boa definição 

terminológica. 

Tendo isso em vista, propomo-nos a discorrer sobre alguns trabalhos que trazem 

esse tipo de regra, ou cujos autores se propõem a analisar regras e tipos de definição 

terminológica já propostas, com vistas a lançar um olhar crítico ou verificar se foi possível 

aplicá-las a um trabalho terminográfico real, no contexto brasileiro. 

Cabré (1993) discorre sobre a definição terminológica, indicando seus dois tipos 

principais – definição por compreensão e por extensão – e elencando uma série de 

condições que devem ser seguidas visando à adequação da definição, dividindo tais 

condições em três tipos: condições para a adequação geral, condições para a adequação 

dentro de uma área de especialidade e condições do ponto de vista da expressão. 

No que diz respeito à adequação geral, a autora afirma que as definições devem: 

a) ser verdadeiras; 

b) permitir a distinção do conceito definido de outros conceitos semelhantes; 

c) estar situadas na perspectiva do campo nocional na qual o conceito definido se 

encontra; 

d) ser adequadas às finalidades do trabalho terminológico em que se inserem 

(CABRÉ, 1993, p. 210). 

No que concerne à adequação específica a uma área de especialidade, as 

recomendações da autora para a definição tratam de sua organização dentro do campo 

conceitual e de um sistema de definições desse campo, da recolha das características 

essenciais do conceito, da observação das relações que determinado conceito estabelece 

com outros dentro  do campo conceitual, e da inclusão de todas as características 

importantes para a descrição do conceito. (CABRÉ, 1993, p. 210-211) Note-se que a 

terminologia utilizada para abordar tais questões aponta sempre para a ideia de conceito, e 

não de de unidade lexical especializada, unidade terminológica ou termo, ou seja, a 
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unidade em questão a ser definida não é uma unidade linguística, como nos propomos a 

fazer em nosso trabalho, mas uma unidade conceitual, mental, que é representada 

materialmente pela unidade linguística. 

Por fim, em se tratando da expressão da definição, a autora ressalta que a definição 

deve: 

a) ser expressa corretamente; deve ser organizada de acordo com as normas formais 

para a construção de definições; 

b) estar adequada aos consulentes alvo do trabalho; 

c) ser formada por apenas uma oração e evitar pontos internos; 

d) respeitar os princípios da Lexicografia referentes à apresentação formal 

(CABRÉ, 1993, p. 211-212). 

 Quanto aos princípios da Lexicografia supracitados, a autora os enumera: 

a) utilizar palavra inicial da mesma classe gramatical da palavra definida; 

b) empregar palavras conhecidas ou, caso necessário, palavras desconhecidas que 

também estejam definidas dentro da obra; 

c) evitar a circularidade, a definição negativa e paráfrases desnecessárias (aquelas 

que apresentam informação óbvia, que pode ser depreendida do próprio termo) e fórmulas 

metalinguísticas (significa, designa, etc.) (CABRÉ, 1993, p. 211-212). 

Em relação à expressão formal da definição, gostaríamos de chamar atenção para o 

fato de que os princípios terminológicos, como a própria autora nos mostra, são muitas 

vezes derivados dos princípios lexicográficos, o que é muito coerente uma vez que, em 

ambas as áreas, trata-se da definição de unidades lexicais, e os parâmetros que regem um 

tipo de definição podem em grande medida serem funcionais também para outro, dada a 

semelhança do definiendum abordado (em especial quando se trata de substantivos, alvo 

maior da Terminologia do que outras classes gramaticais). 

 Prosseguimos com a discussão de Alves (1996), que aborda algumas questões sobre 

a definição terminológica, sua tipologia e questões em relação à prática da redação desse 

texto. Como já dito anteriormente, Alves (1996) elenca os tipos de definição terminológica 

encontrados por Sager (1990), opondo essa grande variedade encontrada aos dois únicos 

tipos prescritos pela norma ISO 1087: a definição por compreensão e a por extensão. 

Em seguida, por meio de sua experiência com as definições para um dicionário 

terminológico da área da Inteligência Artificial, a autora discute algumas questões 

relacionadas à elaboração de definições. Em primeiro lugar, trata das ULs utilizadas como 
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gênero próximo no início das definições: a autora optou por utilizar como termo genérico 

unidades que não pertencem a um domínio específico do conhecimento, como conjunto, 

elemento, estrutura, fase, fórmula, método, parte, procedimento, processo e sistema, 

unidades lexicais cujo conceito ―aproxima-se do significado que essa mesma forma 

apresenta na língua comum‖, ou seja, são formas que ―situam-se numa zona intermediária 

entre a língua comum e a língua de especialidade. Desse modo o termo genérico já 

introduz o conceito do termo sob análise.‖ (ALVES, 1996, p. 126) Quanto a essa escolha, 

acreditamos que tenha sido bastante satisfatória, em especial para o consulente, pois os 

termos genéricos, em oposição aos termos de uma área de especialidade, de fato são mais 

acessíveis à compreensão de um leitor não especialista. 

Embora a prática terminográfica elenque alguns princípios que devem ser evitados 

e outros que devem ser seguidos, Alves (1996) afirma que não foi possível seguir todas as 

regras: enquanto que alguns princípios foram rigorosamente observados, outros tiveram de 

ser relativizados em função de alguma particularidade do termo definido ou da área. 

Entre os princípios observados pela autora podemos encontrar a manutenção, no 

texto da definição, de estruturas lexicais e sintáticas análogas àquelas do termo definido, de 

forma que se mantenha uma relação de igualdade sintática entre termo definido e 

definição. Um exemplo, por sua vez, de prática condenada na terminografia é o uso do 

termo definido dentro do texto da definição. Tal prática não pode ser evitada, segundo a 

autora, no momento de definir sintagmas nominais, muito frequentes no conjunto 

terminológico estudado por ela. Nesses casos, o termo determinado do sintagma coincide 

com o termo genérico a ser utilizado na definição. O termo genérico, por sua vez, também 

será definido, mas em outro verbete. Um exemplo trazido pela autora é:  

 

busca direcional – busca que utiliza simultaneamente dois caminhos para a resolução de um 

problema: do estado inicial para o estado objetivo e do estado objetivo para o estado inicial, até que 

os dois caminhos se unam em algum lugar. 

busca – estratégia de resolução de problemas que parte de um estado inicial para um estado 

objetivo, utilizada quando não há uma abordagem mais direta disponível. 

(ALVES, 1996, p. 128) 

 

Nesse caso, note-se que o termo busca, embora parte do termo busca direcional, foi 

utilizado na definição de busca direcional como gênero próximo desse termo. Em nossas 

definições também há ocorrência desse tipo de situação – um exemplo é a definição de 

artéria pulmonar, iniciada pelo termo artéria. Em nossa opinião, esse tipo de ocorrência 
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não se configura como um problema desde que o termo genérico (coincidente com o termo 

determinado do sintagma) seja definido, separadamente, em outro verbete do dicionário, 

evitando assim problemas de compreensão para o usuário da obra. 

Outro princípio que nem sempre pôde ser respeitado durante a redação das 

definições do dicionário de Inteligência Artificial foi o de concisão: segundo Felber (1990, 

apud ALVES, 1996, p. 129) a definição deve ser expressa preferencialmente em uma única 

frase. Algumas definições do dicionário citado, porém, tiveram que ser expressas em duas 

ou mais frases, conforme é ilustrado por exemplos trazidos por Alves (1996). Essa situação 

pode ocorrer em definições mais complexas em diversas áreas, e em nosso caso não foi 

diferente: muitas definições de nosso dicionário são expressas por duas ou mais frases, da 

mesma forma que se dá com Alves (1996). Acreditamos que isso não deva ser considerado 

um problema grave, e que o conceito de concisão deva ser relativizado em função de outras 

variáveis; certamente a definição não deve ser hiperespecífica, mas  tampouco deve ser 

insuficiente. 

Embora afirme sua preferência pela definição por compreensão, iniciada pelo 

gênero próximo, a autora nota que, em alguns casos, foi necessário iniciar a definição por 

uma referência a um subdomínio da Inteligência Artificial. Um exemplo trazido pela 

autora é: 

 

algoritmo de unificação – em lógica de predicados, algoritmo utilizado para comparar dois 

literais,com a finalidade de determinar se existe um conjunto de substituições que os torne 

idênticos. 

(ALVES, 1996, p. 128) 

 

A expressão ―em lógica de predicados‖ foi utilizada para iniciar a definição, 

precedendo o gênero próximo algoritmo. A nosso ver, outra solução possível, caso manter 

o gênero próximo no início da definição fosse prioridade, seria transformar a expressão 

―em lógica de predicados‖ em uma marca de uso indicando o subdomínio do termo, de 

formal tal que ela entrasse no início do verbete como marca, e não como parte da 

definição. 

Em suas definições, muitas vezes Alves (1996) julgou necessário incluir algum tipo 

de informação enciclopédica que auxiliasse a definir um determinado termo. Em nossa 

opinião, essa estratégia pode ser válida e bastante útil para a elucidação de certos termos, e 
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de fato também decidimos fazer uso dela em diversos verbetes, tendo em vista que o 

usuário poderia se beneficiar da informação ―extra‖ para a compreensão do termo. 

Andrade (2000) sistematiza algumas características dos dicionários gerais e dos 

dicionários especializados, incluindo certos aspectos da definição desses dois tipos de 

dicionário. Seu artigo possui um viés um pouco mais prescritivo, visto que também aponta 

algumas regras a serem seguidas para cada tipo de definição, mas apresenta alguns pontos 

interessantes que devem ser tratados. 

No que concerne à definição lexicográfica, a autora elenca algumas regras que 

devem ser obedecidas: estabelecimento de relação entre o gênero (a parte mais geral) e a 

espécie (a parte específica), utilização de enunciado positivo, se possível (sempre evitar 

definições negativas) e nunca realizar definições circulares. (ANDRADE, 2000, s.p.) 

Em seguida, a autora contrapõe a definição lexicográfica (de signos) à lógica (de 

―coisas‖), que é considerada por ela uma definição ―construtiva‖, relacionada ao processo 

onomasiológico. (ANDRADE, 2000, s.p.) Ela também traça uma diferença entre 

definições lexicográficas e terminológicas, apoiada na diferença entre os processos 

semasiológico e onomasiológico: 

 

 

[...] a definição no dicionário de língua parte da palavra para a distinção dos seus 

múltiplos significados ou acepções, o que significa que o processo empregado é 

semasiológico. Na terminologia, procura-se uma designação para um conceito ou 

noção, pertencente a uma rede ou sistema conceitual. O processo, portanto, é 

inverso, onomasiológico, parte do significado para o termo. (ANDRADE, 2000, 

s.p.) 

 

 

Não concordamos com a afirmação da autora na medida em que nos embasamos 

nas ideias de Cabré (1999), segundo a qual o termo, mais do que um componente de um 

sistema conceptual, varia de acordo com os traços ativados durante sua utilização: seu 

conteúdo é simultâneo à sua forma, mas é ativado por circunstâncias singulares de seu uso 

no discurso. A definição dependerá, portanto, não somente do conceito, mas do contexto 

de emprego do termo, o que englobará diversos fatores como a área de especialidade em 

questão, o grau de terminologicidade do discurso, os interlocutores envolvidos, entre 

outros. 
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Outros parâmetros para a definição terminológica apontados pela autora são 

 

 

[...] o descritor (palavra que introduz a definição) há de ser mais genérico que o 

termo definido; termos da mesma subárea têm um descritor comum; a categoria 

gramatical do descritor deve coincidir com a do termo definido; expressões quenão 

devem ser usadas: „Termo que designa...‟ / „Nome pelo qual é conhecido...‟/ 

„Qualificativo aplicado a ...‟.(ANDRADE, 2000, s.p., grifos da autora) 

 

 

Gostaríamos de chamar a atenção para a última característica em especial: 

expressões do tipo ―termo que designa‖ e ―qualificativo aplicado a‖, bem como ―trata-se 

de‖, ―designa‖, ―abrange‖,
87

 entre outras, de fato não devem ser utilizadas no início da 

definição, visto que denotam algo que já está subentendido no próprio verbete, a saber: que 

a definição apresenta o significado de um termo. Durante a redação de nossos verbetes, 

expressões do tipo apontado pela autora foram sempre banidas.  

Barros (2004) também lista algumas expressões semelhantes às elencadas por 

Andrade (2000), além de tratar também do problema da utilização de cópulas em geral 

entre o termo e sua definição, conforme se vê na lista feita pela autora para a obtenção de 

uma boa definição terminológica: 

 

 

[...] não se deve utilizar cópulas do tipo diz-se de, significa, (tal termo) é, é quando, 

trata-se de, indica, (essa palavra) quer dizer, esse termo designa etc.; a definição 

não deve conter em seu enunciado o termo definido; deve ser completa sem, no 

entanto, veicular dados supérfluos e inúteis; deve manter como o termo definido 

uma relação de univocidade [...]; a definição deve se adaptar ao público-alvo, ou 

seja, a metalinguagem empregada deve estar de acordo com a capacidade de 

compreensão do leitor (especialistas de área, leigos no assuntos, crianças etc.); 

quando houver possibilidade de se redigir a definição na forma afirmativa, não 

utilizar a forma negativa; palavras de sentido vago, ambíguo ou figurado não 

devem ser empregadas. (BARROS, 2004, p. 164-165) 

 

 

Pode ser percebida uma semelhança entres as regras tratadas pelas duas autoras, a 

maioria delas inclusive sendo válida também para a definição lexicográfica. Os verbos 

                                                           
87

 Expressões retiradas do Glossário de Termos da Farmacovigilância veiculado pela Agência Nacional de 

Vigilância sanitária, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Pos+-

+Comercializacao+-+Pos+-+Uso/Farmacovigilancia/Assunto+de+Interesse/Glossario> acesso em março de 

2015. 
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cópula e as expressões de igualdade em geral são realmente problemáticas, haja vista a 

própria estrutura do verbete, que pressupõe uma relação de igualdade entre a unidade 

lexical definida – seja ela especializada ou não – e a definição. 

Prosseguindo nas reflexões a respeito da definição terminológica, gostaríamos de 

trazer à discussão um trabalho de Desmet (2002), que aborda diversos pontos interessantes 

e pertinentes a essa problemática, em especial sobre a questão do sentido para a prática da 

definição terminológica. 

Em primeiro lugar, a autora cita alguns estudos sobre a definição terminológica, 

ponto de partida da análise do sentido em Terminologia. As teorias atuais, segundo ela, 

―são ainda frequentemente conforme um modelo muito simplista, mentalista mesmo, da 

descrição do sentido. Elas são também pouco compatíveis com os modelos da linguística‖. 

(DESMET, 2002, p. 171) A autora adverte que, haja vista o encaminhamento cada vez 

maior da Terminologia para a Linguística, a análise do sentido também mostra uma 

necessidade de mudar, de se dar por meio de bases mais linguísticas. 

A autora explica o problema da análise do sentido em Terminologia: segundo ela, 

enquanto que o estudo da forma dos termos utiliza dados da morfologia lexical, no estudo 

do sentido há ainda hesitações, e afirma que ―A maior hesitação diz respeito ao modelo de 

análise do sentido a adoptar: triângulo wusteriano conceito-termo-objecto ou signo 

linguístico saussuriano? Conceptologia aristotélica ou semântica lexical? Semântica da 

referência ou semântica da enunciação?‖ (DESMET, 2002, p. 172) 

Desmet (2002) fala então da TCT, que lança as bases para uma teoria que lide 

melhor com os diferentes aspectos do termo e que leve em conta a variação, a dimensão 

textual e discursiva e que sirva de base para as diferentes aplicações da Terminologia, 

como o estudo dos conjuntos terminológicos de variadas áreas do conhecimento, a 

produção de materiais terminográficos como glossários e dicionários e a tradução técnica. 

A autora utiliza, em seu trabalho, o conceito de definição terminológica proposto 

por Rey (1979,1992), já mencionado em nosso trabalho anteriormente, segundo o qual a 

definição terminológica seria uma junção entre a definição enciclopédica e a lexicográfica, 

o que nos parece de fato bastante produtivo para entender essa modalidade de definição. 

Segundo a autora, entre os diferentes modelos existentes de análise do sentido da unidade 

lexical – modelo aristotélico (lógico), análise sêmica, modelo do protótipo e do estereótipo 

– lexicólogos e lexicógrafos optam pelo modelo aristotélico para redigir definições que 

entrarão em um dicionário de língua, ou seja, as definições lexicográficas. Essa definição 
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também é, segundo a autora, por ―inclusão‖, pois inclui a coisa nomeada dentro de uma 

classe (o gênero próximo) (DESMET, 2002, p. 178). 

Em relação à antiga discussão sobre a oposição entre definir coisa e definir palavra, 

Desmet (2002) cita Picoche (1992), segundo a qual é possível fazer uma definição 

lexicográfica ou enciclopédica da mesma unidade, independentemente de seu referente, e 

acrescenta que, ainda segundo Picoche (1992), a especificidade de cada tipo de definição 

está na seleção dos traços: a definição linguística seleciona ―traços pertinentes adequados 

para marcar a diferença entre duas unidades lexicais classificadas sob o mesmo 

hiperônimo‖ (DESMET, 2002, p. 178); as definições enciclopédicas, por sua vez, vão além 

dos traços diferenciadores, e trazem mais informações sobre a unidade. 

A autora também traz para a discussão as ideias de Rey-Debove (1971), para quem, 

conforme já afirmamos anteriormente, a definição lexicográfica é ―o modelo das condições 

necessárias e suficientes‖, que corresponde à definição substancial de Picoche, e que é 

ponto pacífico entre muitos lexicólogos e lexicógrafos. Desmet (2002) trata também dos 

limites desse modelo: 

 

 

Todos os lexicógrafos e lexicólogos estão igualmente conscientes dos limites do 

modelo: a escolha do gênero, pois frequentemente há possibilidade de escolha 

numa cadeia de gêneros que se incluem uns aos outros; a escolha dos traços 

distintivos, pois podem dizer respeito à descrição do objecto, à sua origem, à sua 

utilidade, etc. A flutuação no número e na escolha dos traços específicos é inerente 

ao modelo de definição por inclusão.. (DESMET, 2002, p. 179-180) 

 

Outro limite desse modelo é que nem todas as unidades lexicais podem ser 

submetidas a ele, como nota a autora: ―os primitivos lexicais, palavras-axioma ou atomic 

predicates segundo os linguistas americanos (ser, pessoa, objeto...), as unidades 

gramaticais e as unidades lexicais exprimindo uma relação partitiva 

(merônimos/holônimos)‖ (DESMET, 2002, p. 180). Segundo ela, enquanto que os 

primitivos lexicais são indefiníveis, as unidades gramaticais pedem uma definição 

metalinguística (uma explicação de seu funcionamento na língua), e as unidades que 

exprimem relação partitiva devem receber uma definição partitiva. 

A respeito de outros tipos de definição, Desmet (2002) também menciona as que 

utilizam informações morfológicas (a definição relacional de Picoche (1992), boa para 
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unidades derivadas e compostas) e as definições sinonímicas e antonímicas, que se 

baseiam em relações de equivalência e de oposição. 

Desmet (2002) mostra que a Lexicografia explora vários tipos de relações 

morfológicas e semânticas no momento da elaboração de definições para os dicionários de 

língua. A definição-modelo, porém, é sempre a por inclusão (hiperonímica), que é, 

segundo a autora, ―a base do dispositivo lexicográfico, bem como do terminográfico‖ 

(DESMET, 2002, p. 180). Ela levanta então a seguinte questão: se Lexicografia e 

Terminografia consideram a definição por inclusão o modelo ideal de definição, haveria 

diferenças entre as definições lexicográficas e as terminográficas? 

A autora menciona a própria seleção do hiperônimo e dos traços que serão 

utilizados para diferenciar o definido: uma definição lexicográfica poderá optar por um 

hiperônimo mais frequente na língua comum, menos específico, enquanto que a definição 

terminográfica tenderá a utilizar unidades lexicais da ciência ou área de especialidade que 

está descrevendo. Ela cita Rey-Debove (1971), que fala em ―definição natural ou 

explicativa‖ (que remete a um saber comum) para caracterizar a definição lexicográfica, e 

―definição construtiva‖ para a terminológica (que remete ao saber científico e técnico). 

Ao tratar da relação entre esses dois tipos de definição, a autora reforça a ideia de 

que ambas dizem respeito aos signos linguísticos, guardando semelhanças e fazendo parte 

de um continuum cuja ruptura é artificial e prejudicial para o estudo das definições:  

 

 

Tal como a definição lexicográfica, também a definição terminológica é um 

artefato de especialistas do léxico – geral para uns, especializado para outros. 

Qualquer ruptura entre as duas é artificial e redutora para a terminologia. A 

definição terminológica, tal com a definição lexicográfica, deve ser encarada na 

sua variedade e polivalência. (DESMET, 2002, p. 182) 

 

 

Para entender e estudar a definição terminológica em toda sua complexidade, a 

autora distingue a perspectiva normalizadora e a perspectiva linguística, adotando essa 

última. Segundo ela, as normas internacionais, como a ISO 1087 (1990), ―são o reflexo 

direto dos limites da terminologia tradicional e instituem uma falsa ruptura entre 

lexicografia e terminografia‖ (DESMET, 2002, p. 185). A autora explica que, ao 

reconhecer apenas as definições por extensão, por compreensão e a partitiva (inclusa na 

norma 12620, revisão da norma 1087), a norma ISO se alinha à perspectiva normativa e 
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exclui a possibilidade de se utilizar as múltiplas relações semânticas existentes entre as 

unidades lexicais nas definições terminológicas. Na verdade, mesmo com a revisão, a 

norma ISO que regula a Terminologia ―continua a ser ainda muito pouco linguística, como 

se os conceitos científicos e técnicos existissem fora das línguas, das culturas, dos textos, 

dos discursos e dos locutores‖ (DESMET, 2002, p. 182). 

Para que as definições se ajustem à multiplicidade de termos, os quais são 

utilizados em campos do saber técnico-científico os mais variados possíveis, cujas 

características podem diferir muito – compare-se, por exemplo, os termos de uma ciência 

biológica com uma ciência humana – é que a autora defende a multiplicidade de tipos de 

definição terminológica: 

 

 

É necessário admitir que existem noções e conjuntos nocionais que implicam 

outros tipos de definição para além da definição por gênero comum e diferenças 

específicas: por exemplo, a definição funcional nos domínios técnicos (nas 

instruções de utilização de uma máquina qualquer) ou por acumulação de 

propriedades sem caráter distintivo, por exemplo, nas ciências sociais e humanas, 

políticas ou econômicas [...]. As definições relacionais ou morfo-semânticas podem 

também revelar-se muito úteis em certos domínios: por exemplo, o valor semântico 

do sufixo -ose ou -ite em medicina, remetendo para um determinado tipo de 

doença, -ítico em química, etc. (DESMET, 2002, p. 183) 

 

 

E é endossando a variedade dos tipos de definição que a autora ainda afirma que 

―Excluir a variedade em terminologia só pode conduzir ao empobrecimento da disciplina, 

separando-a da linguística por meios de normalização completamente artificiais‖ 

(DESMET, 2002, p. 183). A autora defende o enriquecimento dos estudos da definição 

terminológica pela aproximação com sua interface linguística por meio da Lexicografia: 

―A par das relações de inclusão, outras relações semânticas estruturam o léxico nos planos 

semântico e morfológico. Estas são exploradas em outras formas de definição 

lexicográfica. A terminologia só tem a ganhar se fizer o mesmo‖ (DESMET, 2002, p. 185). 

Sem dúvida partilhamos, em grande medida, das ideias da autora, o que pode ser 

visto em nossa decisão de estudar não somente a definição terminológica, mas também a 

lexicográfica, tendo em vista uma abordagem mais completa das definições que compõem 

nosso dicionário. 
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Por fim, Desmet (2002) aborda as possibilidades oferecidas pelos contextos 

definitórios encontrados em um dado corpus textual: com eles em mãos, o terminógrafo 

possui três opções ―reproduzir um contexto definitório, quando não existe uma definição 

formalizada; reproduzir definições formais, quando são fornecidas pelas fontes 

documentais; redigir definições a partir do conjunto das informações definitórias 

recolhidas‖ (DESMET, 2002, p. 183), sendo que a primeira é pouco recomendada pela 

autora, a segunda a ideal, mas nem por isso muito frequente, e a terceira a mais comum nos 

trabalhos terminográficos. 

Em se tratando da terceira opção, 

 

 

[...] existe um conjunto de critérios formais, semânticos e pragmáticos 

normalmente admitidos em todos os meios científicos que não são contrários a 

qualquer prática lexicográfica: evitar a circularidade, a tautologia, as definições 

incompletas... Na sua maioria, estes critérios são uma herança direta de uma longa 

tradição em lexicografia [...]. (DESMET, 2002, p. 184) 

 

 

A autora ainda acrescenta as recomendações comumente aceitas de que a definição 

terminológica deve ser ―simples, clara, curta e limitar-se a uma só frase‖ (DESMET, 2002, 

p. 184), ainda que, segundo ela, essa última recomendação pode se mostrar realmente 

difícil de respeitar, em especial em certas ciências, como as humanas. De fato, a concisão é 

tratada como característica recomendada nas definições terminológicas por diversos 

autores: Alves (1996, p. 129) cita Felber (1990) segundo o qual a definição deve ser 

expressa preferencialmente em uma única frase; Cabré (1993) também coloca a concisão 

como um dos princípios para uma boa definição terminológica, afirmando que a definição 

terminológica deve ser formada por uma frase apenas, e que eventuais explicações 

adicionais devem ser acrescentadas em forma de nota; Castilho (1971, apud ALMEIDA et 

al., 2007, p. 6) também lista algumas características consideradas importante para uma boa 

definição terminológica, incluindo entre elas a clareza e a concisão. 

Acreditamos, porém, que o desejo de tornar a definição concisa não deve suplantar 

a tentativa de torná-la completa e explicativa, em especial em nosso caso. Com efeito, 

muitos dos autores acima listados, ainda que elenquem a concisão dentre as características 

esperadas de uma boa definição terminológica, relativizam sua importância. Em nosso 

trabalho também não foi possível se ater sempre ao princípio da concisão: ainda que um 
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equilíbrio entre uma definição grande demais ou enxuta demais tenha sido sempre 

buscado, tendemos a dar preferência a definições mais completas e didáticas em 

detrimento das mais concisas e menos explicativas. 

Dando prosseguimento na revisão teórica sobre a definição terminológica, 

trataremos de algumas considerações encontradas em Krieger e Finatto (2004). As autoras 

discorrem a respeito da norma ISO 1087 para a definição terminológica, apontando como 

suas principais recomendações aquelas relativas à objetividade e à adequação das 

definições, com ressalvas para a ordem direta das informações (sem comentários e 

explicações no meio da definição – esses devem vir ao final dela). 

As autoras trazem para seu texto também as ideias de Copi (1978), o qual cita cinco 

propósitos da definição, nas palavras das autoras: ―aumentar o vocabulário; eliminar 

ambiguidades; aclarar significados; explicar teoricamente e influenciar atitudes‖ 

(KREIGER; FINATTO, 2004, p. 166). Note-se que o autor aumenta significativamente as 

funções da definição, que passam a ser muito maiores do que uma simples explicação de 

significado. Isso pode ser explicado pela importância da definição terminológica – não só a 

de um dicionário, mas como um todo – no contexto de uma área de especialidade. Krieger 

e Finatto (2004) tratam dessa importância e a exemplificam: 

 

 

Para compreender a importância da definição, basta dizer que muito do que já se 

escreveu e do que ainda se tem escrito, por exemplo, em Química, em Física ou em 

Genética depende de definições como as de força, átomo ou de gen. Definições, na 

condição de textos particularizados, identificam facetas de compreensão de 

fenômenos e de determinados valores no seio das diferentes ciências e áreas de 

conhecimento. (KRIEGER FINATTO, 2004, p. 92) 

 

 

Percebe-se, portanto, o valor da definição de conceitos dentro de uma área de 

especialidade, sobretudo se se trata de conceitos-chave de uma disciplina, como são, para 

nós, os conceitos de língua ou de unidade lexical, por exemplo. 

Prosseguindo nas considerações de Krieger e Finatto (2004) a respeito de regras, ou 

ao menos possíveis parâmetros, para uma boa definição terminológica, reproduzimos suas 

recomendações gerais: as autoras apontam que o conjunto gênero próximo + diferença 

específica deve definir apenas o definiendum, não englobando outros objetos ou noções, e 

acrescentam que a definição terminológica não deve ser grande demais nem conter 
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informações supérfluas, ou seja, deve prezar pela objetividade e clareza, trazendo apenas 

as informações essenciais. 

Comparando a definição terminológica com a lexicográfica, as autoras notam que 

muito do que se diz sobre a primeira é uma adaptação do que já se estudou sobre segunda. 

Um exemplo são as próprias características aristotélicas do gênero próximo e diferenças 

específicas, tão utilizadas nas definições terminológicas. 

Krieger e Finatto (2004) também enfocam a definição terminológica sob um viés 

mais textual e até mesmo discursivo ao notarem que ela ―é também uma interação entre as 

posições discursivas dos que participam da interlocução que ela instaura, sendo resultado 

de um comportamento linguístico específico que a identifica no universo da comunicação‖ 

(KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 96). 

Um tópico bastante importante abordado pelas autoras é a relatividade daquilo que 

pode ser considerado essencial na definição terminológica (parte da fórmula gênero 

próximo + diferença específica) e o que seria acessório (informações complementares, 

ditas às vezes ―enciclopédicas‖). As autoras apontam como pode ser difícil escolher quais 

informações são relevantes para constar em um texto definitório, e quais devem ser 

consideradas supérfluas, em especial em áreas com clara multidisciplinaridade (KRIEGER; 

FINATTO, 2004, p. 97-98). Tal assunto nos interessa muito, pois a tentativa de explicar 

um termo para um público-alvo não especialista não pode se exceder de tal forma que a 

definição do dicionário se transforme em um pequeno tratado sobre o termo, como é do 

feitio de um livro didático ao explicar um tópico. O equilíbrio entre informações essenciais 

e informações acessórias é delicado e não pode ser medido de forma artificial, por meio de 

alguma fórmula ou regra, dependendo em grande medida da sensibilidade do linguista que 

elabora a definição. Ao observar com mais atenção o dicionário, o tipo de informação que 

se deseja veicular e o público-alvo envolvido, concluímos, juntamente com as autoras, que 

uma definição lógica e concisa é um objetivo utópico, e que uma abordagem prescritiva e 

redutora do paradigma definicional é ingênua e insuficiente (KRIEGER; FINATTO, 2004, 

p. 98-99). 

As autoras afirmam que o texto definitório é de interesse de ―lógicos, filósofos da 

linguagem, filósofos das ciências, linguistas, lexicógrafos, psicólogos e teóricos da 

Terminologia‖ (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 98). Nos estudos da Terminologia, em 

particular, as novas abordagens pós-TGT tendem a tratar do aspecto lógico-semântico ―por 

meio da análise linguística das proposições e predicados oracionais presentes nas 
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definições‖ (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 98), ou seja, a análise passa de um cunho 

prescritivo – regras para elaboração de definições terminológicas, por exemplo – para um 

viés descritivo, e mais complexo do que a análise por gênero próximo e diferença 

específica que geralmente emprega-se para observar as definições terminológicas. 

Uma oposição que se dá, dentro da Terminologia, é a de conceito vs. significado, e 

essa questão toca em diversos outros temas estudados na Terminologia, em especial no que 

diz respeito à definição. As autoras notam que, nos estudos sobre a definição 

terminológica,há quem as considere a representação de conceitos, enquanto que outra 

abordagem possível é que elas registrem os significados dos termos, vistos aqui, portanto, 

como signos linguísticos (KRIEGER; FINATTO, p. 99). No presente trabalho, os termos 

foram tratados como signos linguísticos, recolhidos por meio de sua manifestação em 

forma de unidades lexicais em textos da área de especialidade tratada, assinalando essa 

postura inclusive na terminologia empregada (com a utilização do termo ―unidades lexicais 

especializadas‖), e acreditamos que nosso posicionamento seja coerente com as 

abordagens mais recentes das teorias da Terminologia pós-TGT. 

Por fim, tratando do estudo do texto da definição como passível de análise dentro 

de uma teoria da Terminologia, as autoras ressaltam que o enfoque deve ser amplo, não 

deve excluir a priori elementos ditos ―acessórios‖ (como comentários de cunho 

enciclopédico) e, sobretudo, deve-se pensar na dimensão linguística e discursiva: ―É 

preciso inscrevê-lo [o texto definitório] relacionalmente em algo mais amplo; 

simultaneamente construído pelo indivíduo-autor e pela coletividade que ele representa. 

Importa recuperar, enfim, sua autoria, ambiência e, fundamentalmente, sua natureza 

linguística‖ (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 98). 

Outra abordagem apontada pelas autoras é aquela com base na semântica 

enunciativa de Benveniste (1989, 1991). Sem nos delongarmos na teoria e na análise por 

ela propiciada, apenas citamos a contribuição de tais estudos apontada pelas autoras,
88

 e 

frisamos, juntamente com elas, que a definição terminológica é um paradigma complexo e 

que seu estudo deve se beneficiar de abordagens amplas, a fim de cobrir sua complexidade. 

Outro texto extremamente importante a respeito da definição terminológica é um artigo de 

Almeida et al. (2007), no qual os autores comentam textos mais antigos sobre o assunto e 
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 Para mais detalhes sobre essa abordagem, cf. Finatto (2001), que aprofunda essa discussão e utiliza a 

semântica enunciativa para estudar o paradigma definicional em dicionários especializados da área da 

Química. 
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apresentam a uma proposta interessante de procedimentos para a redação terminológica, 

uma vez que 

 

 

A elaboração da DT [definição terminológica] é uma tarefa bastante complexa, 

custosa e importante numa pesquisa terminológica que objetiva a elaboração de 

dicionários especializados. Assim, para se obter sucesso nessa atividade, o 

terminólogo deve cercar-se de algumas orientações sobre como redigir o texto 

definitório. (ALMEIDA et al., 2007, p. 2) 

 

 

Os autores apontam para os dois tipos de definição terminológica elencados na 

norma ISO 1087, e já tratados acima: a definição intensional (ou por compreensão) e a 

definição extensional (ou por extensão). Esses dois tipos elencados, segundo os autores, 

estão estreitamente vinculados à tradição iniciada por Wüster (1998) e os tipos de 

definição por ele propostos. Almeida et al. (2007), da mesma forma que Alves (1996), cita 

Sager (1993) e sua proposta mais ampla de tipos de definição terminológica, já tratados 

anteriormente. 

Em seguida, Almeida et al. (2007) comentam as ideias de Dubuc (1999) sobre a 

definição terminológica. O autor traz três características fundamentais desse tipo de 

definição: não deve haver ambiguidade no texto da definição; o termo e sua definição 

devem ser intercambiáveis, ou seja, deve haver uma relação total de igualdade entre eles; e 

a definição deve ser concisa, formulada em apenas uma frase. Dubuc (1999, apud 

ALMEIDA et al., 2007, p. 5) também lista os defeitos a serem evitados em uma definição 

terminológica: ela não deve ser nem circular, nem tautológica e preferencialmente não 

deve ser negativa (a não ser que o conceito só possa ser expresso de forma negativa). 

Dubuc (1999, apud ALMEIDA et al., 2007) propõe uma tipologia de definições 

terminológicas bastante interessante, que reproduzimos a seguir: 

a) por gênero próximo e diferença específica; 

b) por meio da explicitação de características circunstanciais – segundo Almeida et 

al. (2007), nessa definição são explicitadas―as características constituintesde um conceito e 

suas particularidades de natureza, forma, matéria, objeto, causa, efeito, tempo, lugar,etc.‖ 

(ALMEIDA et al., 2007, p. 5); 

c) por descrição com ajuda dos componentes – após colocar o termo em seu gênero 

próximo, a definição enumera as partes que o constituem; 
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d) por meio de sinônimo ou paráfrase sinonímica (efetivo apenas se o consulente 

está familiarizado com os sinônimos); 

e) por meio da descrição de uma ação em ordem cronológica, ou seja, explicitação 

das etapas de desenvolvimento dessa ação. 

Percebe-se que o autor admite um número maior de possibilidades de definição que 

os dois tipos indicados na norma ISO 1087; acreditamos que essa maior possibilidade é 

benéfica tanto  para o terminólogo quanto para o consulente, uma vez que será possível 

adequar a definição a termos com variadas constituições e significados. 

Para elaborar a definição, Dubuc (1999, apud ALMEIDA et al., 2007) elenca três 

fatores a serem considerados: escolha do tipo de definição a ser utilizado, eleição da 

palavra-chave (o hiperônimo ou gênero próximo), pois essa será a base da definição, e, por 

fim, em havendo necessidade, escolha da fórmula de início (para substantivos que 

expressam ação ou resultado de ação), como ação, efeito de, estado de. 

 Em relação às definições elaboradas no âmbito do projeto GETerm,
89

 Almeida et 

al.(2007) explicitam as etapas metodológicas e algumas questões importantes, as quais 

apresentaremos e comentaremos. Primeiramente, os autores mencionam a criação de uma 

base definicional, um conjunto de excertos retirados de variados suportes (dicionários, 

livros, revistas científicas, sites da Web) que contenham informação sobre o termo, 

facilitando a redação da definição. Haja vista o tamanho do projeto GETerm e a quantidade 

de pessoas envolvidas, acreditamos que essa prática tenha sido especialmente benéfica para 

a elaboração das definições. De nossa parte, não pudemos contar com uma base 

definicional tão elaborada, tendo em vista que o projeto é menor, mas na prática também 

fizemos uso de contextos definicionais presentes em nosso corpus, cuja tipologia textual 

auxiliou na presença desse tipo de contexto, além de utilizar como base outros dicionários 

(especificados no capítulo III -  Metodologia e Análise de dados). 

 Em seguida, Almeida et al. (2007) tratam da importância da seleção dos traços 

relevantes para a descrição do termo. Sabe-se que nem todos os traços de um conceito 

devem fazer parte da definição – o que evita que esta se torne grande demais, adquirindo 

características próprias da definição enciclopédica – mas apenas aqueles necessários para 

                                                           
89

 Grupo de Estudos em Terminologia, sediado na Universidade Federal de São Carlos e responsável por 

projetos terminológicos que aliam Terminologia e Informática para gerar produtos terminológicos, como 

glossários e dicionários, com mais rapidez e qualidade. (descrição adaptada do site 

<http://www.geterm.ufscar.br/geterm2/>, acesso em agosto de 2015). 
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sua caracterização como termo subordinado a um hiperônimo e diferenciado de seus co-

hipônimos. 

 Para realizar a seleção de traços, os autores observaram os diferentes trechos de sua 

base definicional, agrupando os traços que eram recorrentes, visto que provavelmente 

deveriam constar na definição. Em nosso caso, tal procedimento tornou-se inviável devido 

a fatores como duração da pesquisa e quantidade de pessoas envolvidas, mas apreciamos a 

metodologia empregada por Almeida et al. (2007) e acreditamos que, em uma situação 

ideal, com uma equipe envolvida, tal procedimento seja de grande valia para a redação de 

definições completas e de qualidade. 

 Após a seleção dos traços pertinentes, os autores criaram então um modelo no qual 

ordenaram esses traços, que serviu de base para a definição de todos os termos 

relacionados pertencentes ao campo nocional do mapa conceitual elaborado por eles. Um 

exemplo, que reproduzimos a partir do artigo de Almeida et al. (2007) é: 

 

Traços: [1] o que é (termo superordenado); [2] constituição; [3] propriedades; [4] origem; [5] 

emprego. 

Definição (com os traços evidenciados): 

carbonato de cálcio: [carbonato]1 [sólido branco, insolúvel em água, decompõe-se por 

aquecimento formando-se óxido de cálcio (cal viva) e dióxido de carbono]2. [Branqueador, torna o 

esmalte mais duro e resistente, além de propiciar baixo coeficiente de expansão térmica.]3 [Ocorre 

na natureza como os minerais calcita e aragonita.]4 [É a matéria-prima mais utilizada para 

introduzir cálcio em massas e esmaltes. Empregado na composição da maioria dos esmaltes (fusão: 

2095 a 2485ºC).]5 

(ALMEIDA et al., 2007, p. 10, grifos dos autores) 

 

 Após a redação da definição, está é submetida ao coordenador do projeto e, 

posteriormente, a um especialista. 

 Almeida et al. (2007) também discutem alguns problemas e soluções adotadas 

durante o processo acima descrito. Em primeiro lugar, os autores afirmam que, apesar da 

riqueza de tipologias de definição elaboradas por diversos autores, perceberam que o ideal 

era não partir de nenhum tipo a priori, mas primeiramente analisar o termo em questão, 

suas características conceituais e morfológicas, para só então eleger o tipo de definição 

mais adequado, o que nos parece bastante coerente. 

 Em relação ao modelo aristotélico de definição, Almeida et al. (2007) apontam que 

de fato foi o que se mostrou mais produtivo, em especial porque estabelece um parâmetro 

que orienta a definição, que pode ser redigida de forma mais controlada. Os autores 
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observam, porém, que esse modelo foi muitas vezes aliado a outros tipos de definição no 

momento da explicitação das diferenças específicas, o que significa que os autores 

adaptaram-no, ou melhor dizendo, ampliaram-no, para suprir as necessidades do projeto. 

 Os autores também tratam da dificuldade da seleção dos traços que devem constar 

na definição, questionando a produtividade da divisão entre traços intrínsecos (essenciais 

para a definição terminológica) e traços extrínsecos (devem figurar apenas na definição 

enciclopédica). Durante seu trabalho com dois dicionários especializados, os autores 

notaram que os especialistas tendiam a preferir definições mais completas, muitas vezes 

rejeitando definições mais concisas e alegando que o conceito estava incompleto 

(ALMEIDA et al., 2007, p. 16). Esse fato mostra que não só o público não especialista se 

beneficia de definições mais completas, mas também os especialistas as preferem. 

 Definições mais extensas acabam ferindo o princípio de concisão da definição 

terminológica, preconizado por muitos manuais e terminólogos. Porém, os autores alegam 

que os próprios especialistas as preferiam, mostrando que foi necessário adequar as regras 

mais rígidas de parâmetros para a definição terminológica à prática exercida pelo grupo de 

trabalho do GETerm. 

 Outro assunto tratado pelos autores é o uso da glosa como ferramenta para clarificar 

termos no interior da definição, visto que seus dicionários eram voltados não só para 

especialistas, mas também para aprendizes das áreas em questão. Um exemplo do uso da 

glosa é fornecido no artigo em questão (ALMEIDA et al., 2007), e o reproduzimos abaixo, 

com as glosas em vermelho: 

 

Teste de Yergason: teste do sistema músculo esquelético que tem por objetivo verificar se o 

tendão do bíceps encontra-se estável no interior do sulco bicipital (espaço entre a clavícula e o 

úmero). Com o paciente em pé, cotovelo flexionado a 90 graus junto ao tronco e o antebraço 

supinado (com a palma da mão voltada para cima), o examinador segura com uma das mãos o 

cotovelo e com a outra o punho e roda externamente o braço do paciente até encontrar resistência. 

(ALMEIDA et al., 2007, p. 17, grifos nossos) 

  

 Apesar de apreciar esse recurso como alternativa para clarificar todas as unidades 

lexicais do texto da definição, em nosso caso optamos por evitar ao máximo termos 

semelhantes àqueles citados pelos autores, os quais são demasiadamente técnicos e tiveram 

de receber a glosa, o que se adéqua melhor ao público-alvo do trabalho em questão, que 

difere do público visado pelos autores. Ainda assim, esse foi um recurso ao qual tivemos 

que recorrer algumas vezes, conforme explicitamos no item 4.2 - A definição. 
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 Por fim, como considerações finais de seu texto, os autores apresentam algumas 

conclusões que os auxiliaram a realizar seu trabalho terminológico, as quais reproduzimos 

e comentamos: 

 

 

1. o dicionário terminológico tem a função precípua de facilitar a comunicação, 

para tanto, o texto definitório deve ser suficientemente claro e completo para que o 

consulente entenda. Assim, ainda que os tipos de definição sejam utilizados como 

orientação, eles não devem subjugar o texto. Ao contrário, se tivermos de fazer 

concessões para que se dê o entendimento do termo-entrada, essas concessões 

serão feitas; 

2. há um permanente jogo discursivo, pois há um sujeito que elabora o texto 

definitório e outro representado pelo leitor. Essa interlocução afeta o texto, gerando 

marcas lingüísticas e discursivas próprias de qualquer situação dialógica. Assim, 

almejamos sistematizar a redação, mas não é possível apagar o subjetivismo 

inerente à linguagem, já que a DT [definição terminológica], antes de tudo, é um 

texto; 

3. embora exista a possibilidade de sistematizar os traços conceituais, cujos termos 

compõem o mesmo campo nocional, isso tem de ser realizado com certa 

flexibilidade, de modo que os traços mais pertinentes nos sirvam de 

direcionamento e não de camisa-de-força; 

4. a ordenação dos traços reflete a maneira como se concebe o significado na área-

objeto, porém, na DT, isso é mediado pelo terminólogo, que deve considerar os 

aspectos terminológicos, lingüísticos, as peculiaridades do domínio bem como o 

público-alvo do dicionário. (ALMEIDA et al., 2007, p. 17) 

 

 

Estamos de total acordo com o item 1: acreditamos, de mesma forma que os 

autores, que os tipos de definição devem ser como um guia que oriente o linguista, sem no 

entanto privá-lo de recorrer a outras opções ou a soluções alternativas para eventuais 

problemas. Em relação ao item 2, entendemos, da mesma forma que Finatto (2001), que a 

subjetividade é inerente ao texto da definição, visto que esse é elaborado por um sujeito, 

em determinadas condições, e que é impossível abstrair da linguagem sua subjetividade; 

essa condição permeia a definição terminológica enquanto texto, e não podemos escapar a 

ela. O item 3, da mesma forma que o item 1, aponta para a relativização de sistematizações 

muito rígidas em benefício de uma adequação ao termo envolvido e suas particularidades, 

bem como do público-alvo do dicionário. O item 4, por fim, reitera que a área de 

especialidade envolvida, os aspectos linguísticos que subjazem ao termo e sua definição, o 

tipo de obra terminológica e o consulente alvo dessa obra deverão ser sempre considerados 

pelo terminólogo, que, por meio de sua base teórica e sua prática, pode lidar com diferentes 

questões concernentes à elaboração de uma obra lexicográfica especializada. 
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Prosseguindo em nossa abordagem sobre a definição terminológica, trazemos para 

discussão Faustich (2014), que aborda a diferença entre traços que possuem o conceito 

canônico, ou seja, X é..., e traços que carregam em si o conceito pragmático, X serve 

para..., além de discutir sobre aspectos mais gerais da definição terminológica. A autora 

questiona, em seguida, em que medida as categorias ser e servir para facilitam a 

compreensão de um conceito, contrastando a definição canônica – cujo maior foco é 

descrever, por meio do gênero próximo e da diferença específica, o que o conceito é – com 

a definição pragmática, que se dá por predicações que explicitam para que serve o 

conceito. Servir, nesse caso, ―designa a utilidade do objeto para algo ou para alguém. Em 

outras palavras, o objeto linguístico representa algo que designa ou fim, ou certo efeito‖ 

(FAUSTICH, 2014, p. 381). 

 A autora compara a definição canônica àquela pragmática, evidenciando suas 

diferenças: a primeira ―é a que aparece com mais frequência nos dicionários tradicionais 

cuja primeira preocupação é dizer o que é aquilo que se exibe sob a representação de uma 

palavra‖, enquanto que a segunda ―desempenha um papel discursivo com função didática 

de ensinar a utilidade do objeto, contida no significado da palavra‖(FAUSTICH, 2014, p. 

381). O viés mais didático e pragmático do segundo tipo de definição nos parece bastante 

interessante, ainda que a autora constate, a partir do estudo de Lopes (2003), que a 

definição pragmática não seja o tipo mais frequente, mas apenas entre como complemento 

da definição canônica em trabalhos terminográficos (FAUSTICH, 2014, p. 389). 

Em sua conclusão, a autora demonstra que, além dos dois tipos possíveis de 

definição, que indicam respectivamente o que é e para que serve X, ocorre também uma 

terceira possibilidade: uma junção entre os dois tipos (FAUSTICH, 2014, p. 391). A nosso 

ver, essa junção pode se mostrar extremamente produtiva para o caso de definições com 

propósitos mais didáticos, além de ser mais completa, pois o uso do objeto está quase 

sempre ligado à imagem que a sociedade tem dele. De fato, conforme já afirmamos 

anteriormente, Stock (1988) já mostrou como definições espontâneas se caracterizam por 

apresentar com grande frequência a utilidade ou função do objeto cuja unidade lexical é 

definida e não a descrição do objeto, como é mais comum nos dicionários. De nossa parte, 

decidimos atentar para esse fato procurando, durante a redação das definições do 

dicionário da cardiopatia congênita, explicitar o traço para que serve quando foi possível. 

Discorremos sobre diversos aspectos da definição terminológica sob a perspectiva 

de alguns autores importantes da Terminologia tratamos da definição lexicográfica 
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enfocando suas principais características. Além disso, observamos alguns pontos deveras 

semelhantes entre esses dois tipos de definição. Talvez o mais evidente seja o uso sempre 

mencionado pelos autores acima elencados da definição por gênero próximo e diferença 

específica, muitas vezes assumindo o papel de definição ideal, ou ao menos a mais 

indicada. Até mesmo autores que se propõem, em seu trabalho terminológico, a utilizar 

modelos menos rígidos de definição (ALVES, 1996; DESMET, 2002; ALMEIDA et al., 

2007) notam que o modelo aristotélico é muitas vezes o mais produtivo para a definição de 

termos. Na Lexicografia, por sua vez, o encontramos como recomendação nas definições 

de substantivos, sendo o método mais ―clássico‖, considerados por muitos o mais comum 

(BOSQUE, 1982) ou até mesmo o ideal (BIDERMAN, 1993). 

Tendo isso em vista, propomo-nos a discutir um pouco mais detalhadamente esse 

tipo de definição, enfocando sua origem e expondo alguns exemplos. 

 

2.4. A definição aristotélica 

 

A definição aristotélica – também chamada de definição por gênero próximo e 

diferença específica ou de definição hiperonímica – recebe esse nome pois retoma a 

proposta de Aristóteles de organização e classificação. Lara (1996, p. 206) nos conta sobre 

a definição aristotélica e sua origem: segundo ele, Aristóteles e seus seguidores viam na 

definição um modo de determinar a essência das coisas, sendo que o gênero próximo, a 

espécie e as diferenças específicas eram elementos definidores dessa essência. A 

classificação de objetos nos moldes aristotélicos não era, portanto, um fim em si mesmo, 

mas uma forma de se chegar à essência dessasentidades. Haja vista a importância da 

herança do pensamento aristotélico e a funcionalidade de seu método definitório, as 

características de gênero próximo e diferença específica foram incorporadas à forma como 

concebemos o conceito de significado e, consequentemente, à forma como redigimos as 

definições nos dicionário. Conforme mostra Lara (1996, p. 208), o objetivo passa a ser, 

então, não o de chegar à essência das coisas, mas de reconhecê-las como pertencentes a 

uma classe, para que seja possível distingui-las e compreendê-las. 

O autor também faz uma relação entre o estruturalismo de Saussure e a definição 

aristotélica no que diz respeito aos semas e aos classemas, análogos, respectivamente, às 

diferenças específicas e ao gênero próximo da teoria de Aristóteles. Dessa forma, foi 



117 

 

 
 
 

possível aproveitar as ideias do filósofo para descrever o signo linguístico e a natureza do 

significado (LARA, 1996, p. 209-210). 

Krieger e Finatto (2004) também apontam o gênero próximo e a diferença 

específica como parâmetros para o estudo de enunciados definicionais desde a Filosofia, a 

Retórica e a Lógica até os estudos terminológicos mais recentes. 

Biderman (1993, p. 2) também nos explica que, tanto na definição lexicográfica 

quanto na definição lógica, utilizamos o conceito de gênero próximoe diferença específica 

para redigir definições. O gênero (ou genus) ao qual pertence o definiendum é dado no 

início da definição por meio de um hiperônimo (ou arquilexema, ou seja, uma unidade 

lexical mais geral que abarca outras unidades), e as diferenças que o caracterizam e o 

distinguem dos demais definidos que fazem parte daquele gênero são as diferenças 

específicas (differentia), que são acrescentadas no enunciado da definição após o gênero 

próximo. 

Mais especificamente em relação aos hiperônimos ou arquilexemas que utilizamos 

nas definições, podemos afirmar que são ―primitivos epistemológicos, resultantes de 

operações mentais, que buscam estruturar fragmentos da representação conceptual‖ 

(BIDERMAN, 1993, p. 2). A autora ainda afirma que tais unidades, em relação à 

competência lexical dos falantes de uma língua, ―constituem um vocabulário fundamental, 

de traços sêmicos muito gerais, que servem para nomear noções gerais do conhecimento 

empírico da realidade‖ (BIDERMAN, 1993, p. 2). 

Rey-Debove (1966) também trata da questão do gênero próximo e diferença 

específica, categorias, segundo ela, retiradas da Lógica aristotélica para o tipo mais 

utilizado de definição lexicográfica: D (definiendum) = gênero próximo + diferença 

específica (REY-DEBOVE, 1966, p. 79), em que o gênero próximo é dado por um 

arquilexema e a diferença específica, mais ou menos complexa, é dada por especificações 

que diferenciam D de outras ULs incluídas no mesmo arquilexema. 

Em nota, Rey-Debove (1966, p. 79) esclarece os tipos de gênero elencados por 

Aristóteles: o gênero próximo engloba apenas espécies; o gênero distante engloba outros 

gêneros e o gênero supremo ou categoria, por sua vez, é aquele que não é englobado por 

nenhum outro gênero. A procura pelo gênero próximo, segundo a autora, é a maior 

dificuldade da definição. 

Em texto posterior, Rey-Debove (1971) faz uma observação importante sobre o 

gênero próximo: segundo ela, ele não é uma referência espontânea, pois se for perguntado 
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a um falante o que é um objeto qualquer, ele provavelmente fará referência à função desse 

objeto ou a atributos característicos dele, mas não ao arquilexema que o contém, o que nos 

chama bastante atenção e nos parece uma questão curiosa de investigação: será possível 

descobrir em que medida as definições ditas espontâneas se assemelham às definições 

encontradas nos dicionários? Esse conhecimento poderia ser valioso para a prática da 

redação de definições em contextos formais, como na elaboração de obras lexicográficas. 

Além disso, visto que não é uma referência espontânea, pode-se depreender que a 

determinação do gênero próximo é uma escolha que cabe ao lexicógrafo sendo, portanto, 

produto de sua concepção pessoal de organização do conhecimento e da transposição dessa 

organização mental no uso de uma determinada UL para localizar – dentro de um gênero 

próximo – um definiendum. 

Prosseguindo no estudo dos autores que apresentam a definição aristotélica, 

encontramos em Farias (2009) uma descrição bastante satisfatória: 

 

 

Esse tipo de paráfrase é composta por um termo descritor, que é um hiperônimo da 

unidade definida (genus proximum), e um ou mais especificadores que cumprem a 

função de caracterizar a unidade definida, diferenciando-a dos seus cohipônimos 

(differentiae specificae). (FARIAS, 2009, p. 75-76) 

 

 

Delineia-se, nesse tipo de definição, uma diferença bastante acentuada entre a 

intensão e extensão, conceitos que podem ser utilizados para diferenciar a definição 

hiperonímica da definição extensional, aquela que enumera os membros incluídos na 

unidade definida. Farias (2009) descreve intensão e extensão da seguinte forma:  

 

A intensão é o conjunto de traços que caracterizam uma determinada entidade, de 

modo que a definição intensionalmente bem formulada é a que enumera os 

principais semas de determinada unidade léxica. A extensão, por outro lado, refere-

se aos membros incluídos em uma determinada categoria. Uma definição que 

enumera os membros mais típicos da categoria é, pois, uma definição de caráter 

extensional. (FARIAS, 2009, p. 79) 

 

 

 

Ao lado da ideia de intensão e extensão, outro conceito intimamente ligado à 

definição aristotélica é o conceito de hiperonímia. Com efeito, outro nome para esse tipo 

de definição é, justamente, definição hiperonímica. Tamba-Mecz (2006) trata da origem 
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dos termos hiponímia e hiperonímia no estudo da Semântica. Segundo a autora, tais termos 

surgiram no discurso dos semanticistas por volta da década de 1960, mais especificamente 

na obra ―Semântica estrutural‖ de Greimas (1966). Conforme nos conta a autora, enquanto 

que Greimas os utilizava para tratar da relação entre a totalidade semântica e as categorias 

sêmicas, os dois neologismos logo se difundiram e passaram a se relacionar com o 

conceito de hyponomy, utilizado em língua inglesa para ―designar uma relação de inclusão, 

reservada à análise ‗ampla‘ do sentido das unidades lexicais‖ (TAMBA-MECZ, 2006, p. 

113, grifos da autora), e, graças às traduções das obras de Lyons, foi esse sentido que 

prevaleceu. 

Tamba-Mecz (2006) aponta as relações de hipo/hiperonímia como de crucial 

importância para a aquisição e regulação interna das estruturas do léxico, uma vez que 

essas relações tomam parte ―em duas atividades de linguagem de primeira importância: a 

da identificação de objetos de referência mediante seu nome e a de classificação 

hierárquica dos signos, em função de suas relações intra-sistemáticas, particularmente nas 

definições de palavras‖ (TAMBA-MECZ, 2006, p. 113-114, grifos da autora). 

Ela ainda afirma, em relação à sua utilização para trabalhos lexicográficos: ―No 

nível lexical, a relação de hiponímia constitui um procedimento ‗indutivo‘ de 

generalização por classificação hierárquica, e um procedimento de análise por 

especificação diferencial, amplamente explorada pela descrição lexicográfica‖ (TAMBA-

MECZ, 2006, p. 128). 

A autora descreve a grande utilidade desse tipo de relação e sua alta capacidade de 

adaptação para vários tipos de classificação de unidades lexicais, conforme se vê: 

 

 

No nível lexical, hipônimos e hiperônimos são tomados em uma relação de ordem, 

a serviço de uma classificação hierárquica. Eles surgem, então, juntos, em ‗lugares‘ 

determinados, nas frases chamadas ‗analíticas‘ ou definitórias do tipo: as rosas são 

flores, uma rosa é uma flor, a rosa é uma flor, que se referem ao conjunto ou a um 

exemplar representativo dos ‗objetos‘ de referência aos quais se aplica, por 

definição, o nome flor. Objetos já classificados regularmente como rosas são 

declarados, em acréscimo, classificáveis como flores. Esse procedimento de 

reclassificação cumulativa permite também ‗classificar classes‘ por 

superordenação sucessiva e estabelece um esquema linguístico ‗aberto‘, de 

classificação gradual. Esse esquema possibilita encadear duas ordens distintas de 

generalidades: a do tipo perceptual (flor, por exemplo, da qual se possui um 

esquema representável) e a da categoria abstrata (planta, por exemplo, que não se 

pode representar). Uma definição classificatória em: X é um (uma flor é uma 

planta) assegura a passagem de uma ordem à outra. Dentro de cada ordem, atua 
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outro esquema de especificação diversificante, que permite a subdivisão das 

categorias, sem perder sua unidade. Por exemplo, animal se divide em animal + 

doméstico, gato em gato + angorá; e os predicados, nomes de parte, diminutivos 

etc., próprios a cada hiperônimo, valem por suas subdivisões, mas não de uma 

ordem para outra. Desse modo reencontramos a separação em torno de um termo 

de base (Berlin, Kay, Rosch), situado na fronteira das duas ordens de generalidade. 

Mas também descobrimos que a hiponímia/hiperonímia regula relações 

hierárquicas de proximidade entre pares ou tríades, mas não de organizações 

globais, ligadas a classificações taxionômicas, de ordem extralinguística 

(pragmática, cultural etc.). Desse modo, a hiperonímia se revela capaz de tornar 

dizível qualquer classificação, apóie-se ela em propriedades empíricas 

(taxionomias zoológicas, por exemplo), teóricas (taxionomias científicas), 

fantásticas ou imaginárias (metáforas do tipo: uma rosa é uma estrela): trate-se de 

uma classificação estável ou momentânea, aprendida ou improvisada. (TAMBA-

MECZ, 2006, p. 115-116) 

 

Dessa forma, o binômio hiponímia/hiperonímia consiste de um procedimento 

bastante satisfatório para o lexicógrafo, que se utiliza de hiperônimo + diferenças 

específicas que se aplicam a determinado hipônimo para definir as lexias. 

A produtividade desse tipo de definição é ainda mais evidente se pensarmos na 

definição terminológica, pois já vimos que grande parte dos autores supracitados aponta o 

modelo gênero próximo + diferença específica como o ideal: em trabalhos de cunho mais 

prescritivo, ele é apontado como o mais correto modelo a ser seguido; em trabalhos mais 

descritivos, por sua vez, não é excluída a produtividade de outros tipos de definição, mas 

percebe-se que o tipo aristotélico ainda é o mais apropriado àquilo que se espera de 

trabalhos terminológicos, e que melhor se ajusta à descrição dos termos (Almeida et al., 

2007; Alves, 1996; Desmet, 2002). Disso decorre nossa decisão por empregá-la, conforme 

explicamos no item 4.2 - A definição. 

 

2.5. Algumas considerações sobre problemas nas definições 

 

Para tratar de alguns problemas possíveis de serem encontrados no paradigma 

definicional, apresentamos um artigo de Adamska-Salaciak (2012), tecendo alguns 

comentários sobre ele. O motivo que nos leva a tal estudo foi procurar evitar, durante a 

redação de nossas definições, alguns dos problemas apontados pela autora, em um esforço 

de otimizar ao máximo o material lexicográfico que oferecemos. 

Adamska-Salaciak (2012) trata de diferentes problemas que podem ocorrer no 

paradigma definicional dos dicionários em geral, a saber: a circularidade, a obscuridade, a 
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dificuldade na seleção de hiperônimos e a ―contaminação‖ por inclusão de informações 

enciclopédicas, além de discorrer sobre a problemática da implicação da ideologia do 

sujeito lexicógrafo na definição oferecida no dicionário. A seguir, tratamos de cada uma 

dessas questões. 

 O primeiro problema tratado é a circularidade, dividida pela autora em direta e 

indireta: a circularidade direta ocorre quando o item lexical em questão é definido 

utilizando-se ele mesmo, de alguma forma, dentro da definição. O exemplo apresentado 

pela autora esclarece: 

galho: uma parte da árvore que cresce para fora do TRONCO (= caule principal) e que possui 

folhas, frutas e galhos menores crescendo a partir de si.
90

 

(ADAMSKA-SAŁACIAK, 2012, p. 324) 

 

Note-se que, dentro da definição de galho é utilizada a palavra galho, o que a 

caracteriza como circularidade direta. 

A circularidade indireta, por sua vez, se dá quando afeta duas ou mais definições, 

de forma tal que um item é utilizado para definir o outro. Note-se a relação de 

circularidade entre esses dois verbetes: 

colisão: um acidente no qual um veículo bate violentamente em algo.
91

 

acidente: uma colisão envolvendo carros, trens, aviões etc.
92

 

(ADAMSKA-SAŁACIAK, 2012, p. 325) 

 

 A autora ilustra a relação da seguinte forma: COLISÃO=…ACIDENTE… e 

ACIDENTE=...COLISÃO... Dessa forma, a compreensão de qualquer uma das duas unidades 

lexicais fica comprometida. 

Segundo Adamska-Salaciak (2012), esse círculo poderia até mesmo ser maior (A 

=…B…, B = …C…, C = …D…, D = …A…) e quanto maior ele for, menor é a 

possibilidade de o consulente notar tal circularidade nas definições. A autora, como outros 

lexicógrafos, atribui esse problema ao fato de que, nos dicionários monolíngues, o código 

descrito e o código utilizado na descrição são os mesmos. Ela argumenta que, por mais que 

a circularidade deva ser evitada e seja extremamente problemática para um lógico, ela é 

uma ocorrência natural, em pequena escala, nos dicionários de língua geral. 

 O segundo problema apresentado pela autora é a obscuridade. A obscuridade 

consiste em definir um termo por outro ainda mais obscuro e de difícil compreensão 

                                                           
90

branch: a part of a tree that grows out from the TRUNK (= main stem) and that has leaves, fruit, and 

smaller branches growing from it. 
91

crash: an accident in which a vehicle violently hits something else. 
92

accident: a crash involving cars, trains, planes etc. 
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(obscurum per obscurius) (ADAMSKA-SALACIAK, 2012, p. 325-326). No caso de 

unidades lexicais muito simples e comuns no dia a dia dos falantes, é difícil utilizar 

unidades ainda mais simples para defini-las. A autora inclusive supõe que um falante 

nativo que procure no dicionário uma unidade lexical muito comum estará, provavelmente, 

buscando informações mais complexas sobre algo que ele já conhece. Em dicionários 

monolíngues para aprendizes, porém, a obscuridade é um problema sério a ser evitado, 

podendo, segundo ela, causar prejuízos à compreensão do consulente (ADAMSKA-

SAŁACIAK, 2012, p. 326). 

A fim de diminuir o problema da obscuridade, a autora lista algumas estratégias que 

são utilizadas em certas obras lexicográficas. Uma delas, bastante interessante, é o 

estabelecimento do vocabulário que será utilizado nas definições, um vocabulário pré-

definido e formado apenas por unidades lexicais consideradas frequentes e comuns ao 

vocabulário dominado pelos possíveis consulentes. Adamska-Salaciak (2012) explica que 

essa técnica é bastante empregada em dicionários monolíngues para aprendizes de língua 

estrangeira. Ela ressalta, porém, um problema que tal estratégia pode causar: ao limitar as 

unidades lexicais a serem utilizadas na definição, as definições podem se tornar 

exageradamente simplistas, e parecerem infantis ou estranhas para o consulente. 

Outra estratégia citada pela autora é a utilização de full-sentence definitions 

(também chamadas de whole-sentence definitions) para que o enunciado da definição soe 

mais natural ao consulente, tornando-se semelhante a uma definição espontânea dada por 

um falante nativo durante uma interação verbal.
93

 

Nesse tipo de definição, nota-se que o modelo de gênero próximo e diferença 

específica é abandonado em prol de uma sintaxe que soe mais natural ao consulente. Pode-

se perceber, inclusive, que o consulente é endereçado, na segunda pessoa, como se 

houvesse de fato um diálogo entre dois falantes, um que questiona o significado de uma 

unidade lexical e o outro que responde à pergunta com uma explicação (ADAMSKA-

SAŁACIAK, 2012, p. 328). Um problema que pode ser derivado de tal estratégia, porém, é 

que ela inviabiliza a prova de substituição, tão prezada no meio lexicográfico como 

característica de uma definição elegante e apropriada. 

Outro tipo de obscuridade mencionada pela autora é proveniente do excesso de uso 

de abreviações, siglas e símbolos gráficos no verbete do dicionário (ADAMSKA-

                                                           
93

 Cf. capítulo 2, item 2.3, no qual tal modalidade de definição é tratada com mais detalhes e comparada ao 

modelo aristotélico. 
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SAŁACIAK, 2012, p. 326-327). De fato, acreditamos que muitas vezes a simbologia 

empregada pelo dicionário para organizar as informações dentro da microestrutura pode 

prejudicar o consulente ao invés de beneficiá-lo. Por outro lado, é comum que tais 

símbolos venham explicados no início da obra, e cabe ao usuário consultar tais 

informações, comumente apresentadas junto com outras instruções para melhor uso do 

dicionário. O problema, dessa forma, reside não só nos símbolos e abreviações da obra, 

mas na falta de preparo dos usuários, que muitas vezes atravessam a vida escolar e 

universitária sem uma única aula a respeito do manuseio de dicionários. Uma solução 

possível é a maior instrumentalização de alunos e professores para a utilização do 

dicionário dentro e fora da sala de aula: um professor melhor instrumentalizado pode 

auxiliar sobremaneira seus alunos que, por sua vez, poderão carregar tal aprendizado como 

bagagem e empregá-lo durante toda a vida, em todos os momentos nos quais o uso do 

dicionário se fizer necessário. 

Adamska-Salaciak (2012, p. 328-329) traz à discussão outra questão problemática 

para a redação de definições: a ausência ou dificuldade de encontrar hiperônimos 

apropriados ao definiendum. A definição aristotélica, segundo ela, pressupõe a existência 

de uma hierarquia da qual as unidades fazem parte, mas a língua natural nem sempre se 

acomoda sem dificuldades a essa visão lógica ideal.  

 A solução mais simples e óbvia para essa questão seria, segundo a autora, ater-se a 

uma definição que funcionasse sem o uso de hiperônimos. A autora cita dois caminhos 

para isso: uso da definição extensiva (bastante útil quando o definiendum já é uma 

categoria geral) e o uso de single-clause when-definition.
94

 A definição extensiva, ou por 

extensão é, conforme já dito anteriormente, formada por uma lista dos hipônimos que 

fazem parte da unidade definida. Tal lista pode ser o todo da definição, ou fazer parte de 

uma definição maior, formada pelos hipônimos e por outras informações, como diferenças 

específicas (ADAMSKA-SAŁACIAK, 2012, p. 329). A single-clause when-definition, por 

sua vez, é bastante semelhante à full-sentence definition, e também tem como objetivo ser 

semelhante a uma definição espontânea. Não precisa necessariamente conter when, mas na 

maioria dos casos é iniciada por essa unidade. O exemplo trazido pela autora é: 

 

                                                           
94

 Uma tradução livre de single-clause when-definition poderia ser ―definição em sentença simples com 

‗quando‘‖, ou seja, trata-se de uma definição formada por apenas uma sentença e comumente iniciada pela 

palavra ―quando‖. 
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Ressurgimento: quando algo se torna popular novamente.
95

 

(ADAMSKA-SAŁACIAK, 2012, p. 330) 

 

O problema causado por esse tipo de definição, segundo a autora, é o mesmo do 

anteriormente mencionado para as full-sentence definitions: a impossibilidade de se 

realizar a substituição do definiendum pela paráfrase definitória. Em nossa opinião, porém, 

o problema é maior: trata-se de uma definição deselegante, com uma sintaxe que causa 

estranhamento, não sendo apropriada para uma obra lexicográfica. Ao ser inserido na 

microestrutura de um dicionário, esse enunciado incompleto pode causar estranhamento a 

um leitor acostumado às definições aristotélicas ou sinonímicas. A nosso ver, a single-

clause when-definition é um modelo de definição pouco recomendado – a não ser em casos 

especiais, como nos dicionários de aprendizes ou learner‟s dictionaries, ou nos dicionário 

infantis – e deve ser preterido à definição por gênero próximo e diferenças específicas.  

Seguindo em apontar os problemas e dificuldades da definição, a autora toca em um 

ponto bastante discutido por semanticistas, linguistas e lexicógrafos: a relação entre o 

significado e o referente de um signo linguístico. Segundo a autora, o significado não é 

apenas a denotação do signo, mas muitas vezes é só isso o que a definição apresenta ao 

consulente. Uma das consequências, segundo ela, da utilização do modelo de gênero 

próximo e diferença específica, é que a definição pode apresentar problemas pois ―aspectos 

como significado expressivo ou evocativo ou informação pragmática vital são 

frequentemente ignorados, ou, na melhor das hipóteses, marginalizados‖
96

 (ADAMSKA-

SAŁACIAK, 2012, p. 330). 

A solução para tal problema reside, segundo a autora, na maior utilização de 

definições metalinguísticas, que são mais utilizadas para definir itens gramaticais. A 

definição metalinguística, conforme explica Adamska-Salaciak (2012, p. 331), foca no 

modo de utilização de uma unidade lexical, em detrimento da definição de seu referente. 

 A autora trata também do problema da ―contaminação‖ enciclopédica, uma espécie 

de ―defeito‖ de definições por não separarem informações linguísticas de informações 

enciclopédicas (que, supostamente, não deveriam aparecer no verbete) no momento de 

definir substantivos. A autora ressalta que isso só é um problema para os lexicógrafos (e 

teóricos em geral) que realmente se preocupam com o estabelecimento de diferenças entre 
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Revival: when something becomes popular again. 
96

[…] aspects such as expressive and evocative meaning or vital pragmatic information are frequently 

overlooked or, at best, marginalised. 
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tais informações. Tal distinção, porém, mostra-se de grande dificuldade, e, conforme 

afirma a autora, ―Qualquer tentativa de se assegurar de que nenhuma informação 

enciclopédica chegue às definições de dicionários está, é claro, fadada ao insucesso‖
97

 

(ADAMSKA-SAŁACIAK, 2012, p. 331). 

A autora conclui que, da mesma forma que o problema da circularidade, a 

―contaminação‖ enciclopédica está assumindo proporções maiores do que deveria, e é uma 

questão que não incomoda tanto os consulentes quanto assusta os lexicógrafos. Em relação 

a como lidar com essa separação, ela afirma que 

 

 

A definição do dicionário de uma palavra em particular não deve ser idêntica à 

definição da mesma palavra na enciclopédia, mas isso pode ser alcançado de uma 

maneira relativamente fácil, sem chegar a extremos. Parece razoável incluir na 

definição apenas a quantidade de informações extralinguísticas que um falante 

nativo médio provavelmente conheça, e se abster de citar fatos que são conhecidos 

somente por especialistas (ainda que o lexicógrafo possa conhecer tais fatos e seja, 

portanto, tentado a compartilhar o conhecimento com seus leitores).
98

 

(ADAMSKA-SAŁACIAK, 2012, p. 332) 

 

 

 O último tipo de problema citado pela autora não é tão importante no contexto do 

presente trabalho, uma vez que se vincula mais a um aspecto cultural do dicionário que não 

será abordado de forma explícita nesta pesquisa: as implicações de conflitos de visão de 

mundo, de religião ou de preconceitos na redação da definição, abordadas pela autora e 

explicadas pelo fato de que o lexicógrafo é também um sujeito, inserido em formações 

discursivas, em um contexto sócio-histórico determinado e não consegue assujeitar-se para 

redigir uma definição completamente neutra, o que seria impossível.
99

 

                                                           
97

Any attempt to ensure that no encyclopedic information whatsoever finds its way into dictionary definitions 

is, of course, doomed to failure. 
98

The dictionary definition of a particular word should not be identical to the definition of the same word in 

an encyclopedia, but that can be achieved fairly easily, without going to extremes. It seems reasonable to 

include only as much extralinguistic information in the definition as is likely to be known to the average 

native speaker and refrain from citing facts known only to experts (even if the lexicographer happens to be in 

possession of such facts and is, therefore, tempted to impart the knowledge to his readers). 
99

 Essas implicações são mais evidentes no que diz respeito a unidades lexicais que permeiam o dia a dia e a 

realidade de grande parte dos consulentes, e não tanto em relação aos itens lexicais especializados. Com isso, 

não queremos afirmar que não há implicações ideológicas durante a redação da definição terminológica, nas 

escolhas lexicais, na sintaxe, na seleção de traços conceituais etc. Pelo contrário, durante nossa revisão 

bibliográfica a respeito da definição terminológica nos deparamos com inúmeros exemplos da manifestação 

da ideologia no paradigma definicional. Apenas nos posicionamos quanto ao foco da pesquisa: uma vez que 

se trata da redação de definições e não da análise de definições já redigidas, torna-se problemático procurar 

analisar nossos próprios posicionamentos ideológicos e suas implicações nas definições que redigimos. 
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Para evitar conflitos e não privilegiar uma religião ou grupo étnico, por exemplo, 

em detrimento de outros, a autora sugere o uso de padrões (templates) para que todas as 

definições de um tipo de unidade lexical fiquem semelhantes e homogêneas, dessa forma 

um subgrupo religioso ou político, por exemplo, não será definido com mais ou menos 

informações do que outro, ou com tipos de dados muito diferentes. (ADAMSKA-

SAŁACIAK, 2012, p. 334) 

A autora conclui que as atuais discussões sobre outras alternativas de definição 

além da aristotélica já se colocam como um grande avanço: ―não é mais 

inquestionavelmente assumido que todas as definições tenham que ser do tipo aristotélico, 

e isso é definitivamente um avanço bem vindo‖
100

 (ADAMSKA-SAŁACIAK, 2012, p. 

337). De fato, sabe-se que ainda há muito para ser melhorado na prática lexicográfica, mas 

o simples fato da existência de discussões sobre os problemas encontrados e a abertura de 

uma tradição lexicográfica rígida para soluções mais criativas já são o começo de uma 

solução. 

Nas próximas páginas, apresentaremos a metodologia utilizada durante nossa 

pesquisa, tratando brevemente da Linguística de Corpus e seu uso na seleção de ULEs, e 

discorrendo sobre o método utilizado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

Aventuramo-nos, porém, a tecer algumas considerações sobre a ideologia na seleção dos exemplos que 

acompanham as definições (cf. 4.3 - Exemplos de uso). 
100

[…] it is no longer unquestioningly assumed that all definitions must be of the Aristotelian kind, and that is 

definitely a welcome development. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 
 

 

Neste capítulo, apresentamos o método utilizado para compilar o corpus e extrair as 

ULEs, além da metodologia utilizada para a confecção dos verbetes e lançamos um olhar 

crítico sobre o percurso metodológico empreendido. 

  

3.1. Os corpora e sua utilização nas pesquisas linguísticas 

 

 Corpora são utilizados em pesquisas linguísticas como forma de se obter acesso a 

evidências empíricas do uso da língua, de suas características e de fatos e ocorrências as 

mais variadas possíveis, sendo, portanto, fonte inestimável de dados para linguistas em 

diferentes campos, como a Sintaxe, a Lexicografia, a Terminologia e os Estudos da 

Tradução. 

Os trabalhos baseados em corpora computadorizados são abundantes em diversas 

áreas da Linguística, em especial na Lexicografia e na Terminologia, tanto que hoje parece 

impossível imaginar a viabilidade da maioria dos projetos lexicográficos e terminográficos 

sem a utilização de grande volume de textos e dados armazenados em computador. Mas 

não foi sempre assim: antes do advento da informática, da evolução e da redução de custo 

dos computadores ―a construção e a análise de um corpus digitalizado exigiam um 

empreendimento custoso, quer logístico quer científico; hoje a tecnologia tornou possível 

compilar e examinar grandes conjuntos de textos autênticos a partir de um minúsculo 

notebook‖ (MACIEL, 2013, p. 39). 

Além da popularização do acesso a computadores e a corpora computadorizados, a 

evolução dos estudos em Linguística de Corpus vem aprimorando as teorias e métodos que 

embasam as análises baseadas em corpus. A profícua interface entre estudos linguísticos e 

estudos computacionais também propiciou o surgimento de inúmeros softwares e 

ferramentas para a coleta e processamento de corpus. A disponibilidade de tais ferramentas 

e o acesso à Internet cada vez mais facilitado andam lado a lado com a evolução da 

Linguística de Corpus e das pesquisas relacionadas a ela ou metodologicamente baseadas 

nela, já que tal área ―está intimamente ligada à disponibilidade de corpora eletrônicos‖ 

(BERBER SARDINHA, 2000, p. 329). 
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Abstemo-nos de tratar da difícil questão de definir tal área como ciência, disciplina, 

ou metodologia para outras ciências, discussão que pode ser abordada especificamente em 

trabalhos da área.
101

 Na presente pesquisa, especificamente, pode-se dizer que a 

Linguística de Corpus entrou como aparato metodológico para recolha e análise de dados. 

A Linguística de Corpus, segundo Berber Sardinha (2000), 

 

 

[...] ocupa-se da coleta e exploração de corpora, ou conjuntos de dados linguísticos 

textuais que foram coletados criteriosamente com o propósito de servirem para a 

pesquisa de uma língua ou variedade linguística. Como tal, dedica-se à exploração 

da linguagem através de evidências empíricas, extraídas por meio de computador. 

(BERBER SARDINHA, 2000, p. 325) 

 

 

Fica evidente, dessa forma, a importância que se dá a uma análise baseada em 

evidências empíricas da língua, ou seja, amostras do que de fato é utilizado, seja de forma 

escrita ou falada, pelo falante de uma língua natural, em oposição às pesquisas de caráter 

racionalista, que possuem no gerativismo seu maior representante. Biderman (2001a) 

afirma a esse respeito que ―O corpus veio possibilitar um confronto entre a teoria e os 

dados empíricos de língua. De fato, o corpus pode mostrar como funciona uma língua 

natural em escala reduzida‖ (BIDERMAN, 2001a, p. 78). 

Nossa pesquisa, em consonância com os métodos utilizados nas pesquisas 

lexicográficas e com as abordagens mais recentes da Terminologia – as quais privilegiam 

uma abordagem com dados retirados de usos reais da linguagem especializada – baseia-se 

em um corpus coletado especificamente para ela, denominado, doravante, CardioCorpus. 

 

3.2. Uso de corpora na Lexicografia e na Terminologia 

 

 A Lexicografia, como área da Linguística que trata da elaboração e crítica de 

dicionários, evoluiu muito desde seu surgimento na Antiguidade, com a necessidade dos 

povos antigos de compreensão mútua. Hwang (2010), baseado em Matoré (1968), fala da 

―pré-história‖ da Lexicografia: ―No Egito, há registro de listas de palavras que datam de 

1750 a. C.. Na Mesopotâmia, foram encontradas listas lexicais trilíngues que datam do 
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Para uma discussão mais pormenorizada do assunto, conferir Berber Sardinha (2004). 
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século VII a.C. e tabelas lexicográficas que datam de 4.500 anos‖. (HWANG, 2010, p. 34-

35) 

 A maneira como eram elaboradas essas listas de palavras, e posteriormente, na 

Idade Média, os glossários para auxílio da leitura de textos importantes (HWANG, 2010, 

p. 35-36) evoluiu muito, e grande parte dessa evolução se deve à Linguística de Corpus. 

Utilizada para auxiliar as etapas de coleta de dados, seleção de unidades lexicais e sua 

contextualização (por meio das concordâncias), a Linguística de Corpus mostra-se grande 

aliada das pesquisas lexicográficas (ZAVAGLIA, 2012, p. 235). 

Correia (2008) também afirma que a ―linguística de corpus mudou muito a forma 

de fazer linguística e, particularmente, a teoria e técnica lexicográficas‖ (CORREIA, 2008, 

p. 2). Berber Sardinha (2004), por sua vez, enumera diversas parcerias entre universidades 

e empresas interessadas em corpora para elaborar gramáticas e dicionários: ―a norma é a 

associação de um centro de pesquisa em Linguística de Corpus com uma editora‖ 

(BERBER SARDINHA, 2004, p. 6). 

Biderman (2001a) também trata da relação entre estudos lexicológicos e 

lexicográficos e a Linguística de Corpus, ressaltando o caráter revolucionário da evolução 

dos computadores para diversos tipos de pesquisas linguísticas, e dos corpora em especial, 

que representam bases de dados das quais os lexicógrafos podem se beneficiar:  

 

 

Para os lexicógrafos, sobretudo, foi uma revolução. Máquinas mais potentes e 

programas mais eficientes criaram para o lexicógrafo essa prancheta inestimável 

para sua arte de construir dicionários. Os grandes dicionaristas do passado ficariam 

deslumbrados com a magnífica ferramenta que um corpus de textos eletrônicos 

representa para o mister lexicográfico, em que se tem a possibilidade de 

gerenciamento automático de milhões de dados em textos contínuos com vários 

outros recursos ao alcance de um clique de mouse. (BIDERMAN, 2001a, p. 78) 

 

 

 Manuais referentes à teoria e técnicas de elaboração de dicionários também têm 

frisado o papel dos corpora eletrônicos na criação de materiais lexicográficos, como pode 

ser visto, por exemplo, em Porto Dapena (2002, p. 129-134). 

Na Terminologia e Terminografia, por sua vez, a utilização de corpora se deu ainda 

mais tardiamente do que na Lexicografia, o que é devido sobretudo às configurações 

teóricas e epistemológicas dos estudos terminológicos, que trabalhava na direção conceito 
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→ termo, privilegiando o conhecimento contido ―dentro da mente‖ do especialista e a 

univocidade da comunicação técnico-científica, conforme nos conta Maciel (2013): 

 

 

Na busca da univocidade da comunicação, o conceito, considerado como unidade 

de conhecimento independente de língua, era visto como o ponto de partida do 

trabalho terminológico. De acordo com os terminólogos pioneiros, o significado 

está na mente do especialista, que lhe atribui uma denominação, o termo, dentro de 

um sistema de conhecimento. No interrelacionamento desse sistema, cada conceito 

ocupa um lugar. Assim, à medida que uma área se constitui, seus especialistas dão 

nomes aos conceitos, criando termos. Os termos são como rótulos colocados em 

produtos para serem catalogados, são símbolos convencionais que denotam 

conceitos em um campo especializado hierárquica e taxonomicamente falando. 

Nessa ótica, a comunicação do conhecimento pressupõe a existência de um 

domínio do conhecimento estruturado e de uma terminologia consensualmente 

aceita. A pesquisa é realizada a partir da correspondência de tal estrutura com 

a denominação dada ao conceito, isto é, o termo. Esses já estão a priori 

repertoriados em obras de referência, bancos de dados, publicações 

autorizadas e, se aí não forem encontrados, serão devidamente criados por 

comitês especiais. Desse modo, o termo é visto como um elemento que tem seu 

lugar determinado em um sistema estático de conhecimento antes de ser 

considerado como integrante de um processo dinâmico de comunicação. 

(MACIEL, 2013, p. 37-38, grifos nossos) 

 

 

 Entende-se, desse modo, que o texto especializado tinha valor na pesquisa mas era 

visto simplesmente ―como um canal de comunicação e não como integrante de um sistema 

linguístico‖ (MACIEL, 2013, p. 38). Enquanto que a Lexicografia já mostrava sucesso 

com empreendimentos que uniam os aparatos tecnológicos dos corpora computadorizados, 

como, por exemplo, o uso da base FRANTEXT para a publicação do Trésor de la langue 

française e do COBUILD para o lançamento de um dicionário de língua inglesa, ―os 

terminólogos ainda pareciam ignorar a potencialidade de tais recursos e continuavam 

penosamente a pesquisar, coletar e analisar conceitos e termos à mão e a olho nu em 

numerosas e intermináveis folhas de papel e listas manuscritas‖ (MACIEL, 2013, p. 33). 

Muita coisa mudou, porém, desde o início das pesquisas terminológicas, incluindo 

desde alterações em sua teoria inicial até mudanças na metodologia dos projetos 

terminográficos, que se abriram cada vez mais para o uso de corpora e de ferramentas para 

sua análise, além daquelas para extração automática de termos. 

Bevilacqua (2013) trata da mudança no paradigma teórico da Terminologia que 

levaria, posteriormente, a uma valorização do uso de corpora nas pesquisas 
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terminológicas, comentando sobre o deslocamento de uma abordagem onomasiológica (do 

conceito para o termo) para uma abordagem semasiológica (do termo para o conceito): 

 

 

Uma das primeiras mudanças que se observa é que, a partir do pressuposto de que é 

preciso identificar os termos in vivo, não se pode mais seguir o método 

onomasiológico, ou seja, não se pode ir mais do conceito (significado) ao termo 

(significante), conforme propunha a TGT. Parte-se da premissa de que o termo é 

um signo linguístico e que, portanto, não é possível separar significante e 

significado. Contudo, ao partir dos textos, começa-se a identificação dos termos 

pelo significante e, após seu uso em contexto, se estabelece o seu significado ou, 

mais ainda, seu valor especializado. Começa a predominar, então, o método 

semasiológico. (BEVILACQUA, 2013, p. 12-13) 

 

 

Atualmente, parece inviável pensar em dicionários – os especializados e também os 

de língua geral – sem pensar em análise de corpus. De fato: 

 

 

O cenário da Terminologia clássica não é mais o mesmo, tampouco o mundo de 

hoje se identifica com o mundo de Wüster. Assistimos à explosão da Web, que nos 

mergulha em um ambiente inundado de informações de toda sorte e nos incentiva a 

trabalhar com corpora textuais. Hoje prezamos o corpus de tal maneira que 

chegamos a duvidar da viabilidade de um projeto terminológico que não o utilize; 

parece que passamos de um extremo a outro: toda pesquisa deve necessariamente 

ser baseada ou orientada por textos informatizados. (MACIEL, 2013, p. 40) 

 

 

Prova disso são as inúmeras e recentes publicações na área da Terminologia que 

discorrem sobre seu uso, bem como as técnicas para sua coleta e processamento, entre os 

quais podemos citar os trabalhos de Almeida et al. (2006), que defendem a importância da 

informática, em especial dos corpora e das ferramentas para a análise de corpus, para a 

Terminologia; Krieger e Finatto (2004), que, por sua vez, comentam sobre a utilização de 

corpora para a extração de termos, além de discutirem a utilização de programas de 

computador para a extração automática de termos; e Finatto (2007), que relata como a 

introdução da tecnologia da informática e o uso de corpora informatizados foi importante 

para a Terminologia, em especial no Brasil, entre tantos outros (ALMEIDA; CORREIA, 

2008; ALMEIDA; ALUÍSIO, 2006; ALMEIDA et al., 2007; BEVILACQUA, 2013; 

MÜLLER; OLIVEIRA, 2013). Krieger e Finatto (2004), inclusive, tratam em seu livro 
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sobre a chamada ―Terminologia Computacional‖, que combina avanços da Informática 

com as teorias e métodos da Terminologia e da Terminografia para viabilizar a confecção 

de trabalhos terminológicos de forma cada vez mais moderna e informatizada (KRIEGER; 

FINATTO, 2004, p. 140-141). 

A nosso ver, a interface que se dá entre Linguística de Corpus e Terminologia é 

muito produtiva e adequada à atividade terminográfica atual, com uma visão mais moderna 

da linguagem em geral e do termo em especial, pois ―seguir a Linguística de Corpus 

significa seguir uma metodologia terminográfica que entende a linguagem como sistema 

probabilístico combinatório que resulta de uma variedade de usos‖
102

 (FINATTO, 2014, p. 

258). 

 

3.3. Conceituando corpus 

 

 Nem todo conjunto de textos pode ser considerado um corpus. Com efeito, um 

corpus para pesquisas linguísticas deve seguir determinadas características e atender a 

alguns princípios pré-determinados que o caracterizem como fonte de dados linguísticos. 

Berber Sardinha (2000), um dos maiores expoentes da Linguística de Corpus do 

Brasil, faz uma análise de diferentes definições de corpus, apontando suas deficiências e 

qualidades, e elegendo as características que, segundo ele, devem ser abordadas em uma 

definição completa de corpus, coerente com sua aplicação em pesquisas sobre a língua, a 

saber: a origem dos dados linguísticos, o propósito de sua coleta, o seu conteúdo, sua 

formatação – que deve ser apropriada ao processamento por computador – sua 

representatividade e extensão (BERBER SARDINHA, 2000, p. 336-339). O autor elege, 

por fim, a definição de Sanchez (1995) como a mais apropriada, segundo a qual um corpus 

é 

 

 

Um conjunto de dados lingüísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da língua, 

ou a ambos), sistematizados segundo determinados critérios, suficientemente 

extensos em amplitude e profundidade, de maneira que sejam representativos da 

totalidade do uso lingüístico ou de algum de seus âmbitos, dispostos de tal modo 

que possam ser processados por computador, com a finalidade de propiciar 

resultados vários e úteis para a descrição e análise (SANCHEZ, 1995, apud 

BERBER SARDINHA, 2000, p. 338) 
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[…] to follow CL means to follow a terminographic methodology that comprehends language as a 

probabilistic combinatorial system that arises from a variety of uses. 
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 Sinclair (2005), por sua vez, define de forma semelhante o que considera como um 

corpus: ―Um corpus é um conjunto de porções de textos linguísticos em formato 

eletrônico, selecionados de acordo com critérios externos para representar, tanto quanto 

possível, uma língua ou variante linguística como fonte de dados para pesquisa 

linguística‖
103

 (SINCLAIR, 2005, s. p.). 

 No momento da coleta dos textos e de sua posterior organização em um corpus, 

observamos os critérios apontados nas definições de cada um dos supracitados autores, de 

forma a adequar os textos, sua coleta e armazenamento aos propósitos da nossa pesquisa, 

atentando para a autenticidade dos textos, seu propósito, sua adequação à pesquisa e sua 

representatividade do domínio linguístico estudado. 

 

3.4. Corpus da pesquisa: o CardioCorpus 
 

  

 Nesta seção apresentamos o processo de coleta e análise do corpus utilizado na 

presente pesquisa. 

 

3.4.1. Pré-requisitos para a compilação do corpus e conceitos-chave 

  

 Como já explicitado anteriormente, nem todo conjunto de textos pode ser 

considerado um corpus. Da mesma maneira, nem todo corpus pode ser considerado 

apropriado para determinada pesquisa linguística. Na verdade, são os objetivos da pesquisa 

que devem guiar o desenho do corpus e a coleta dos textos que o constituem. Antes e 

durante a compilação do corpus que serviu de base para a coleta das ULEs da cardiopatia 

congênita, procuramos analisar de que forma se deveria coletar um corpus que fosse 

representativo de uma área de especialidade e que servisse como base para a recolha e 

definição de ULEs.  

Como primeiro passo, refletimos sobre alguns critérios de seleção discutidos em 

Pérez-Hernández (2002). A autora divide os critérios em externos e internos, sendo os 

critérios externos aqueles não linguísticos – gênero, modalidade, origem e finalidade dos 

textos – e os critérios internos os de base linguística (como, por exemplo, quais tempos 

                                                           
103

A corpus is a collection of pieces of language text in electronic form, selected according to external criteria 

to represent, as far as possible, a language or language variety as a source of data for linguistic research. 
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verbais ocorrem em um texto), mais importantes, portanto, para os corpora mais gerais, 

que visam representar uma amostra da língua como um todo. 

 No caso da nossa pesquisa, levamos em consideração os critérios externos (não 

linguísticos), principalmente os relacionados à origem e à finalidade dos textos, com o 

objetivo de recolher textos de diferentes contextos situacionais, que abarcassem as 

diferentes situações de comunicação. 

Pérez Hernández (2000) divide as situações de comunicação da seguinte forma: 

a) comunicação entre especialistas, que possui vocabulário especializado e utilizado 

com precisão; 

b) comunicação especialista-iniciado, cujo vocabulário ainda é especializado mas 

com conteúdo mais explicitado; 

c) comunicação entre (semi-)especialista e leigo, a qual possui um conteúdo mais 

acessível e que faz uso menos preciso do vocabulário especializado; 

d) comunicação professor-aluno, que possui tanto o conteúdo quanto o vocabulário 

especializados, mas diferencia-se pelo caráter mais pedagógico, com explicações de 

conceitos e termos. 

 Procuramos, durante nossa pesquisa, abarcar tanto quanto possível os quatro tipos 

de comunicação elencados pela autora por dois motivos principais: primeiramente, por 

uma preocupação com a recolha de textos que contivessem tanto uma precisão 

terminológica (característica mais acentuada dos tipos de comunicação 1 e 2) quanto uma 

maior probabilidade de ocorrência de contextos definitórios (mais provável de ocorrer nos 

tipos 3 e 4); e, em segundo lugar, por atentar para o fato de que a redação da definição é 

bastante facilitada se a diversidade de gêneros textuais (decorrente, por sua vez, da 

diversidade de situações comunicativas) for grande, conforme afirmam Almeida e Correia 

(2008): 

 

A diversidade de gêneros discursivos é um aspecto bastante importante quando o 

projeto terminológico prevê a redação da definição terminológica, isto porque a 

definição é elaborada a partir de contextos explicativos ou definitórios obtidos no 

corpus. [...] Vamos encontrar contextos definitórios ou explicativos nos gêneros 

científico de divulgação e instrucional (apostila, livro-texto, manual, por exemplo). 

Nesse sentido, o corpus que dará suporte a uma pesquisa que prevê a redação 

da definição terminológica deve conter, pelo menos, textos de três gêneros: 

técnico-científico, científico de divulgação e instrucional. (ALMEIDA; 

CORREIA, 2008, p. 82, grifos nossos) 
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Almeida (2006) explica porque os artigos de divulgação científica e os textos 

instrucionais são tão importantes para a retirada de contextos definitórios: 

 

 

Normalmente, no gênero científico, os especialistas de um domínio redigem seus 

textos tendo como público-alvo leitores especialistas que não necessitam de 

explicações ou definições de objetos, maquinário, conceitos, técnicas, etc. As 

glosas, portanto, estão ausentes desse gênero de texto. Encontram-se contextos 

definitórios ou explicativos nos gêneros científico de divulgação e instrucional 

(apostila, livro-texto, manual, por exemplo). (ALMEIDA, 2006, p. 88) 

 

 

No quadro abaixo, apresentamos uma descrição dos textos do CardioCorpus 

organizados por tipologia textual (em ordem decrescente de complexidade técnico-

científica), informando a quantidade de textos de cada tipologia. 

 

Tipos de texto  Quantidade  

Artigos científicos  74 

Resumos  43 

Dissertações  8 

TCCs  2 

Monografias  3 

Instrucionais  100 

Programação/descrição de eventos da área  13 

Leis  4 

Textos de divulgação científica  86 

Notícias  139 

Fóruns de sites da Web  5 

Relatos pessoais 8 

Total  499 

Tabela 3. Tipologias textuais do CardioCorpus  
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Além de atentar para a diversidade dos gêneros e situações de comunicação 

contidas no corpus compilado, outra preocupação constante foi a autenticidade dos textos, 

uma vez que utilizamos a Web como fonte de coleta de textos, por meio do motor de busca 

Google. Sabemos que uma das questões controversas que envolvem o uso da Web como 

fonte de dados é a falta de confiabilidade do conteúdo oferecido e durante a pesquisa 

tomamos alguns cuidados para tentar evitar os problemas que poderiam ser decorrentes 

desse uso. 

O primeiro passo para garantir a confiabilidade dos textos foi a busca apenas em 

páginas do Brasil, o que diminuiu o risco de inclusão de textos escritos em língua 

portuguesa de Portugal ou de outros países falantes de língua portuguesa, o que não estava 

previsto em nosso projeto. Apesar de não podermos calcular em que medida as ULEs e 

seus usos são diferentes nas variantes da língua portuguesa, optamos por não incluir textos 

de outras variantes, por acreditarmos que disso pudessem decorrer questões (de variação 

terminológica, por exemplo) apropriadas como temas para outras pesquisas, e inviáveis 

(dado o tempo e o recorte de uma dissertação de mestrado) de serem discutidas no presente 

trabalho. 

Outra preocupação foi o perigo da coleta de textos resultantes de traduções 

automáticas, bastante frequentes em sites não confiáveis. Comprovamos que, de fato, é 

preciso averiguar, por meio de uma leitura rápida, se o texto a ser coletado não é uma 

tradução automática publicada em sites como se tratando de texto originalmente escrito em 

língua portuguesa, pois nos deparamos algumas vezes com essa situação. Nesse caso, os 

textos foram descartados.  

Outro conceito-chave levado em consideração durante a coleta dos textos do 

CardioCorpus foi o de representatividade. O conceito de representatividade pode ser 

considerado um dos mais problemáticos da Linguística de Corpus, uma vez que, apesar do 

corpus possuir, por princípio, uma função representativa (BERBER SARDINHA, 2000, p. 

342), no momento de construí-lo deve-se decidir de que modo tal representatividade será 

atingida, ou seja, é preciso se certificar de que o corpus utilizado em determinada pesquisa 

será representativo. Mas o que torna um corpus representativo? Essa questão está 

diretamente relacionada com duas outras: o tamanho do corpus e a adequação aos 

objetivos de determinada pesquisa linguística. 

Em relação à extensão, sabe-se que o corpus deve ser tão grande quanto o possível 

(SINCLAIR, 1991, apud BERBER SARDINHA, 2000, p. 342), pois quanto mais extenso 



137 

 

 
 
 

ele for, maior as chances de representar a língua ou variedade a ser estudada. No caso de 

um corpus de uma área de especialidade, porém, sabe-se que, dada a especificidade da 

área, a dimensão do corpus não necessita ser a mesma daqueles que visam representar a 

língua como um todo (MEYER; MACKINTOSH, 1996, apud PÉREZ-HERNÁNDEZ, 

2002). Dessa forma, um corpus de uma área de especialidade tende a ser muito menor, e 

ainda assim pode ser considerado bastante representativo da área. Berber Sardinha (2000) 

também aponta para isso quando afirma que  

 

 

Os corpora gerais podem ser usados, obviamente, como fonte para criação de 

corpora especializados. [...] Entretanto, a quantidade de textos de uma variedade ou 

domínio específicos nos corpora gerais é pequena. Assim, normalmente, corpora 

compilados em pequena escala por pesquisadores individuais acabam sendo 

mais representativos do que os respectivos sub-corpora dos corpora gerais. 

(BERBER SARDINHA, 2000, p. 347-348, grifos nossos) 

 

 

Almeida e Aluísio (2006), em artigo sobre a construção de corpora para pesquisas 

terminológicas, propõem algumas questões que o pesquisador deve se fazer no momento 

de construir um corpus, e que estão intimamente relacionadas à representatividade e à 

adequação: ―Quais documentos? Quais tipos de textos? Quais gêneros textuais? Enfim, o 

que de fato representa os usos linguísticos de uma comunidade?‖ (ALMEIDA; ALUÍSIO, 

2006, p. 159) Pensando especificamente nessas questões, reiteramos a necessidade de se 

construir um corpus com grande variedade de tipologia textual. Nossa pesquisa, em 

especial, é voltada não apenas para as questões terminológicas, mas visa abarcar as ULEs 

que podem vir a ocorrem em um contexto de comunicação semi-especialista ou entre 

especialista e leigo. Para ser representativo dessas situações linguísticas, nosso corpus 

contém textos relacionados a esse tipo de comunicação, como textos de divulgação 

científica e posts do tipo perguntas ao especialista, que retratam situações de diálogo entre 

leigo e médico. Visamos também representar, de certa forma, o que circula na Web sobre o 

assunto tratado na pesquisa, portanto foram empregadas palavras-chave para recolher 

textos resultantes de uma busca sobre a área no Google. Acreditamos que, dadas as 

especificidades da área tratada e os objetivos da pesquisa em questão, foi possível construir 

um corpus bastante representativo da área das cardiopatias congênitas. 



138 

 

 
 
 

Outro ponto a ser considerado no momento de se recolher textos para um corpus de 

uma área de especialidade é a necessidade de se compilarem textos completos, conforme 

Pérez-Hernández afirma: ―Estes devem ser textos completos, já que omitir uma parte de 

um texto pode repercutir na informação conceptual do mesmo, tão importante para o 

terminógrafo‖
104

 (PÉREZ-HERNÁNDEZ, 2002, s.p.). 

 

3.4.2. Coleta dos textos: fontes e tratamento dos textos coletados 

 

 Os textos que formaram o CardioCorpus foram retirados de dois tipos de fontes: 

1) a Web, por meio do motor de busca Google, utilizando as palavras-chave 

―cardiopatia congênita‖ e ―cardiopatias congênitas‖ e o filtro ―páginas do Brasil‖ 

2) livros de cardiologia da biblioteca da FAMERP - Faculdade de Medicina de São 

José do Rio Preto, por meio de busca manual em título, subtítulo e capítulos de livros e 

livros-texto por ―cardiopatia congênita‖ e termos associados. 

Os textos retirados da Web foram limpos e convertidos no formato .txt, próprio 

para a leitura pelo WordSmith Tools e outros softwares de análise de corpus, da mesma 

forma que foi feito com os textos retirados dos livros. A limpeza, especificamente, deu-se 

por meio da exclusão de autores, referências bibliográficas, resumos em inglês ou 

espanhol, informações sobre os autores (endereço, instituição), agradecimentos (presentes 

em teses e dissertações), e algumas tabelas (as que continham apenas siglas e números 

foram excluídas, enquanto que aquelas que traziam unidades lexicais escritas por extenso 

e/ou texto foram mantidas). 

Os livros encontrados (ou os capítulos ou partes específicas pertinentes para a 

pesquisa) foram todos escaneados e transformados em documentos de texto .doc, e 

posteriormente limpos e convertidos em .txt. Os textos presentes na Web, por outro lado, 

não foram recolhidos à exaustão, por razões de tempo; optamos por recolhê-los em ordem 

de aparição dos resultados, e procedemos dessa forma até que o corpus possuísse uma 

extensão considerável para os fins da pesquisa, passando para a fase seguinte (de análise) 

conforme o cronograma elaborado por nós. 

  

                                                           
104

 […] éstos deben ser textos completos, ya que omitir una parte de un texto puede repercutir en la 

información conceptual del mismo, tan importante para el terminógrafo. 
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3.4.3. Processamento do corpus 

 Nesse item, evidenciamos como o CardioCorpus foi processado na ferramenta 

WordSmith Tools, explicando cada um dos comandos utilizados e expondo os resultados 

alcançados.  

 

3.4.3.1. A ferramenta WordSmith Tools e suas funções 

 

As ferramentas para processamento e análise de corpus são, juntamente com os 

microcomputadores, as grandes aliadas das pesquisas baseadas em corpora. Atualmente 

podemos contar com uma lista de diferentes opções de softwares, entre os quais podemos 

citar o WordSmith Tools, o Unitex e o AntConc, cada um deles com sua interface e suas 

especificidades. 

O WordSmith Tools foi selecionado para o presente trabalho com base em sua 

produtividade em outras pesquisas, sendo provavelmente a ferramenta para análise de 

corpus mais utilizada ainda hoje. Berber Sardinha (2004) relata, em seu livro, as diversas 

funções dessa ferramenta e sua produtividade em pesquisas linguísticas (BERBER 

SARDINHA, 2004). O autor ainda afirma que o WordSmith Tools é ―depois de muitas 

versões, o mais completo e versátil conjunto de ferramentas para Linguística de Corpus.‖ 

(BERBER SARDINHA, 2000, p. 335) 

A interface do programa é bastante amigável (―user-friendly‖), e possibilita o uso 

de três funções principais: Concord, Key Words e Word List. 

 

 

Figura 1. Interface do WordSmith Tools 
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Para os fins de nossa pesquisa, utilizamos o comando Key Words para gerarmos a 

lista de candidatos a unigramas e o Index para buscar n-gramas com n>1. Também foi 

utilizado o Concord. A seguir tratamos com mais detalhes de cada uma dessas etapas. 

 

Key Words 

  

 O recurso proporcionado pelo uso do comando Key Words é a localização, dentro 

do corpus, de unidades lexicais mais relevantes, ou seja, de palavras-chave. Isso é feito por 

meio da comparação das Word Lists geradas com base em dois corpora: o corpus de 

estudo e um corpus de referência, formado por textos de diversas áreas e fontes. Tal 

comparação colocará em evidência as unidades lexicais que são muito frequentes no 

corpus de estudo e pouco no de referência, gerando uma lista ordenada em ordem 

decrescente de ―chavicidade‖ (keyness) das unidades lexicais do corpus de estudo. 

 Esse recurso mostra-se extremamente útil para a extração de ULEs, pois essas irão 

ocorrer com muito mais frequência em textos de áreas técnico-científicas. Utilizamos, 

portanto, o procedimento do Key Words para extrair os unigramas. 

 

Index 

 

As listas de candidatos a n-gramas com n>1 foram geradas por meio da ferramenta 

Index, que produz listas de unidades lexicais que coocorrem com mais frequência no 

corpus com base em informações estatísticas. Dessa forma, o programa percebe a 

coocorrência frequente de duas unidades lexicais, e esse fato aponta para uma possível 

ULE complexa (formada por duas ou mais lexias). A visualização do candidato a ULE em 

linhas de concordância auxiliou-nos a confirmar o estatuto da unidade lexical (se era de 

fato especializada ou não) e a verificar se se tratava de um bi, tri, quadri, penta ou 

hexagrama. 

Frisamos que, conforme afirmam Krieger e Finatto (2004), ―é uma característica 

genérica das terminologias a apresentação polilexemática. [...] Isto quer dizer que a busca 

por elementos associados tende a ser mais produtiva‖ (KRIGER; FINATTO, 2004, p. 205). 

Notamos que, de fato, as busca por termos sintagmáticos foi mais produtiva e mais 

facilmente realizada, haja vista a facilidade do reconhecimento do estatuto terminológico 
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de unidades complexas em comparação com unidades simples, e a grande riqueza em 

número e em variedade dessas unidades, novamente se comparadas às unidades simples. 

 

Concord 

 

Como já dito acima, as linhas de concordância auxiliam o pesquisador a averiguar 

se uma unidade lexical é de fato uma ULE (por meio da visualização dos sues contextos de 

ocorrência), além de apontar se um suposto unigrama não é na verdade um n-grama com 

n>1. 

Além disso, as linhas de concordância são extremamente funcionais no momento da 

extração de contextos definicionais, bem como de exemplos de uso apropriados para 

figurar no dicionário. De fato, esse foi um dos recursos oferecidos pelo WordSmith Tools 

mais utilizado no decorrer da pesquisa, em especial durante o trabalho com adjetivos muito 

frequentes, a fim de verificar quais eram os termos sintagmáticos formados por tais 

adjetivos. 

 

3.4.3.2. Resultados obtidos 

 

O CardioCorpus é formado por 12 tipos de texto (ver tabela 1), e possui 499 textos 

no total. Após limpeza e processamento, verificou-se que ele possui 26.697 ocorrências 

(843.647 tokens, 26.697 types). 

 Segundo a classificação de Berber Sardinha (2004), nosso corpus pode ser 

classificado como escrito, sincrônico, estático (não foi permitido crescimento ou 

diminuição do corpus durante a pesquisa), especializado (uma vez que é composto por 

textos que tratam de uma área de especialidade), de língua nativa e de estudo (pois dele 

foram retidas as unidades lexicais especializadas a serem descritas na pesquisa). 

Além disso, segundo a classificação de Berber Sardinha (2002), nosso corpus pode 

ser considerado pequeno. Destacamos, porém, que, dada a delimitação do assunto tratado, 

nosso corpus de dimensões pequenas pode ser considerado bastante representativo. A 

representatividade, conforme já discutido em item anterior, é um conceito que depende não 

apenas do tamanho do corpus (medido em número de ocorrências), mas também de sua 

adequação à proposta da pesquisa. Em nosso caso, pode-se dizer que o CardioCorpus 

possui dimensões adequadas para atender àquilo que se pretendeu no presente trabalho. 
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A partir do CardioCorpus foram  geradas listas de Keywords, bigramas, trigramas, 

quadrigramas, pentagramas e hexagramas. Inicialmente, realizamos nessas listas o corte 

inicial de todos os candidatos a termo com frequência menor que 26, critério inicial 

decidido por meio do corte de três dígitos (dezenas e centenas) do número total de types do 

corpus (26.697). Tal critério foi adaptado com base no critério de valores de corte de 

frequência utilizados por Kasama (2009): após constatar que o estabelecimento de valores 

de corte para utilização em unidades extraídas de corpora é tema pouco sistematizado na 

literatura, e que ainda falta consenso entre pesquisadores da área, o autor faz uso, em sua 

própria pesquisa, dos seguintes critérios para estabelecimento do valor de corte: 

a) para corpus com mais de cem mil ocorrências de palavras, exclusão de dezenas, 

centenas, milhares e dezenas de milhares, sendo o número restante o valor de corte 

(exemplo: para um corpus com 1.846.763 ocorrências, realiza-se o corte 1.846.763 e o 

valor mínimo de frequência é estabelecido como 18); 

b) para corpus com menos de cem mil ocorrências, o autor considera até mesmo os 

hapax legomena como valor de ocorrência aceitável para candidatos a termo. (KASAMA, 

2009, p. 61-62) 

 Em nosso caso, dado que o corpus tem uma dimensão menor, os valores de corte de 

frequência foram adaptados: excluímos apenas as dezenas e as centenas (26.697), obtendo 

o valor de 26 ocorrências, que foi utilizado como critério inicial para a limpeza das listas. 

Após o corte inicial, trabalhamos na limpeza das listas, uma a uma, excluindo 

candidatos a termo claramente improváveis, como palavras gramaticais, por exemplo. 

A lista de Keywords, obtida com base na comparação do CardioCorpus com um 

corpus de referência, o Lácio-Ref,
105

 gerou 3.003 candidatos a termo, dos quais foram 

selecionados 723 termos para posterior validação pela especialista. 

Da lista de candidatos a bigramas foram selecionados 211 bigramas. Da lista de 

candidatos a trigramas foram selecionadas 89 unidades. Da lista de candidatos a 

quadrigramas, por sua vez, foram selecionadas 22 unidades. Da lista de candidatos a 

pentagramas foram selecionadas 3 unidades e da lista de hexagramas foram selecionadas 4 

unidades. 

 

                                                           
105

 Disponível no site <http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/index.php/tools-and-resources>, acesso em junho de 

2012. 
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3.5. Seleção das unidades lexicais especializadas 

 

O reconhecimento de uma unidade lexical especializada é, segundo Krieger e 

Finatto(2004), uma das etapas mais difíceis da pesquisa terminológica aplicada. As autoras 

chamam a atenção para a dimensão textual e discursiva dessa parte da pesquisa, uma vez 

que se pode adotar o ―princípio de que o estatuto das unidades lexicais define-se por sua 

relação com os cenários comunicativos em que se inscrevem‖.(KRIEGER; FINATTO, 

2004, p. 57) Em nosso trabalho, especificamente, o momento de seleção das ULEs 

mostrou-se extremamente complexo e trabalhoso, possuindo várias etapas, sendo uma 

delas a validação por uma especialista da área estudada.  

A princípio, foram extraídas do CardioCorpus as listas de candidatos a ULE 

conforme descrito no item anterior. As listas foram organizadas em tabelas no Excel, 

separadas por número de componentes (unigramas, bigramas, trigramas etc.). 

O critério inicial de limpeza das listas e seleção de ULEs foi o corte de frequência: 

foi estabelecido o mínimo de 26 ocorrências no corpus para que a UL entrasse nas listas de 

candidatos a termo. Essa frequência foi determinada por meio do corte de três dígitos do 

número total de ocorrências (26.697), conforme explicitado em 3.4.4.2 - Resultados 

obtidos. 

As listas de candidatos a ULE foram, então, limpas manualmente, processo mais 

facilmente realizado nas listas de candidatos a bi, tri, quadri, penta e hexagrama, mas que 

se mostrou muito complexo na lista de candidatos a unigramas. Nessa lista em especial, 

foram excluídas primeiramente as palavras gramaticais, advérbios e verbos.
106

 

No que diz respeito aos adjetivos, procedeu-se da seguinte forma: foram analisadas 

as linhas de concordância de cada um dos adjetivos que constava na lista, sendo então 

averiguado se formavam lexias complexas, ou seja, termos combinando esses adjetivos a 

substantivos. Em caso positivo, as ULEs complexas com frequência maior ou igual a 26 

eram incorporadas à lista. 

Pudemos notar que, de fato, grande parte dos adjetivos encontrados eram utilizados 

na formação de termos sintagmáticos com estrutura do tipo substantivo+adjetivo. A 

produtividade desse tipo de formação é apontada em Alves (2006): 

 

                                                           
106

De forma alguma ignoramos o caráter terminológico de verbos, em especial nas fraseologias 

especializadas, apenas não os levamos em consideração durante a seleção de ULEs dado o foco específico do 

trabalho em questão. 
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Os domínios de especialidade caracterizam-se também por apresentarem termos 

sintagmáticos, com significado em geral transparente, representados por segmentos 

de frase (nominal ou verbal) que se lexicalizam e tornam-se, por meio desse 

procedimento, novas unidades do léxico. Essas formações, bastante freqüentes, 

tendem a seguir uma estrutura em que um termo determinado é expandido por um 

adjetivo ou um sintagma preposicional, que, por sua vez, também podem ser 

expandidos. (ALVES, 2006, p. 33) 

 

 

A autora trata dessa questão com mais detalhes na pesquisa com o domínio de 

especialidade do Desenvolvimento Sustentável, em estudo sobre os adjetivos ―verde‖ e 

―sustentável‖: 

 

 

Na terminologia do Desenvolvimento Sustentável, o emprego de adjetivos tem-se 

revelado importante, especialmente na formação de termos sintagmáticos, o que 

revela a relevância dessa classe que, embora pouco estudada nos trabalhos 

terminológicos, forma muitos termos nas áreas de especialidade. (ALVES, 2013 p. 

88) 

 

 

Essa produtividade foi notada também no domínio da Cardiopatia congênita 

durante a análise dos adjetivos que ocorreram na lista de Keywords. Analisamos as 

concordâncias dos adjetivos apontados como palavra-chave, e recolhemos os termos 

sintagmáticos elencados (desde que tivessem a frequência mínima de 26 ocorrências, como 

já havia sido estabelecido anteriormente). Dessa forma, os números apresentados 

anteriormente nos resultados sofreram uma leve variação, pois os unigramas da classe dos 

adjetivos foram retirados da lista inicial e verificados um a um, por meio das 

concordâncias, em busca de n-gramas com n>1, que por sua vez foram incluídos nas listas 

de bi, tri, quadri, penta e hexagramas. 

Em relação à ULEs complexas, uma questão que se coloca no momento de seleção 

é o grau de lexicalização da unidade, ou seja, determinar se uma dada unidade se trata de 

um sintagma substantivo construído pelo falante ou uma lexia complexa, cujo valor se 

expressa pela união dos componentes. Quando a determinação do caráter de unidade 

terminológica de unidades com n>1 mostrou-se problemática, utilizamos os testes de 

inserção e substituição sugeridos por Biderman (2001a, p. 31) para determinar o grau de 

lexicalização de uma unidade sintagmática. Segundo a autora, deve-se tentar inserir uma 
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lexia no meio da unidade sintagmática, ou substituir um dos componentes do sintagma por 

outro; se tais inserções ou substituições mostrarem-se inviáveis, saberemos que se trata de 

uma unidade sintagmática que não pode ser separada. A autora cita como exemplo ―dor de 

cabeça‖: pode-se dizer ―terrível dor de cabeça‖ ou ―dor de cabeça terrível‖, mas ―dor 

terrível de cabeça‖ causa estranhamento, demonstrando que tal unidade sintagmática não 

deve ser separada. Esses testes, quando adaptados para a situação de determinação de 

ULEs, mostraram-se eficazes durante a seleção das listas. 

Após a limpeza das listas de n-gramas para formar uma lista de candidatos a termo, 

chegamos uma lista prévia de 1169 candidatos a termo. Essa lista foi então submetida a 

uma especialista, a Drª Cristiane Ximenes, médica responsável pela Unidade de Internação 

do Setor de Cardiopatias Congênitas do Hospital do Coração-HCor/SP, para fins de 

verificação não apenas do caráter especializado de cada uma das unidades lexicais, mas 

também para verificar se algumas das ULEs recolhidas não eram pertencentes a outras 

áreas da Medicina ou das Ciências Biológicas em geral. Tememos que isso pudesse 

ocorrer, pois alguns dos textos do corpus foram escritos em um contexto de intersecção de 

áreas (cardiopatias congênitas e trissomias; cardiopatias congênitas e enfermagem; 

cardiopatias congênitas e psicologia etc.). 

Ressaltamos que, haja vista tratar-se de um domínio especializado sobre o qual 

nosso conhecimento era bastante limitado, a validação realizada pela especialista foi uma 

etapa primordial do trabalho, realizada da seguinte forma: após uma breve explicação 

sobre a pesquisa e as unidades terminológicas, foi requisitado à especialista que conferisse 

as listas, orientando-a para apontar, com base em sua experiência, unidades que não 

pertencessem à área da cardiopatia congênita, ou seja, que não fossem utilizadas em 

artigos, teses e livros da área, bem como durante sua prática médica e em diálogos entre 

médicos da área e entre médicos e seus pacientes. 

A validação resultou em uma lista com 1147 ULEs, ou seja, das 1169 candidatas a 

ULE iniciais, 22 foram refutadas pela especialista.
107

 As listas foram então conferidas 

novamente, à procura de algum problema ou dúvida. Notamos então a ocorrência de 

termos que foram validados pela especialista, mas que ocorriam também em outras áreas 

da medicina e que já circulavam, em nossa opinião, na linguagem comum, como pacientes, 

tratamento, diagnóstico, cirurgia, doença, entre outros.
108

 Acreditamos que tais ULEs não 

                                                           
107

 Ver Anexo 9. Lista de ULs refutadas pela especialista. 
108

 Ver Anexo 8. Lista de ULEs multidisciplinares excluídas. 
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deveriam ser elencadas em nosso dicionário, uma vez que já são de domínio da maior parte 

da população e que, em caso de dúvida, podem ser facilmente encontradas em dicionários 

gerais de língua. 

Para verificar seu caráter mais geral e multidisciplinar (pois acreditamos que elas 

poderiam ocorrer em quase qualquer área de medicina), selecionamos essas ULEs e as 

enviamos para a especialista, a fim de averiguar sua opinião. A Drª Cristiane Ximenes 

afirmou que, de fato, tais unidades não assumiam nenhum significado especial na área das 

cardiopatias congênitas, podendo ser utilizadas em outras áreas com o mesmo sentido, e foi 

decidido, portanto, excluí-las da lista final, ou seja, daquela que serviu de base para a 

macroestrutura do dicionário de cardiopatias congênitas. 

Com a exclusão de mais 117 ULEs consideradas inadequadas, conforme 

explicitado no parágrafo anterior, a lista seguinte contou com 1030 termos da área das 

cardiopatias congênitas. Porém, quando iniciamos a confecção dos verbetes das ULEs mais 

frequentes, fomos solucionando outros problemas na lista, como algumas repetições de 

termos (que podem ter ocorrido quando geramos listas diferentes para bi, tri, quadri, penta 

e hexagramas) e ocorrências do mesmo termo no singular e no plural (quando isso ocorreu, 

agrupamos as duas ocorrências e suas respectivas frequências na mesma linha). 

Outro problema que só surgiu após o início do trabalho com os verbetes foi a 

ocorrência de termos aparentemente simples, mas que na realidade se tratava de termos 

sintagmáticos. Eram ULEs cujo valor terminológico como unidade simples também existe, 

mas que eram utilizadas em sua maioria como base de termos sintagmáticos, e que 

ocorriam isoladas em baixa frequência, e combinadas em alta frequência. 

Quando isso ocorreu, foi necessário averiguar a frequência da cada um dos termos 

sintagmáticos formados pelo substantivo base, verificando: a) se o termo composto tinha 

frequência igual ou maior que 26, ou seja, entraria na lista de ULEs de nosso trabalho; b) 

em caso afirmativo, em qual posição ele entraria em nossa lista (o que depende, como já 

explicado anteriormente, da frequência da ULE). Como exemplos dessa situação 

apresentamos três termos bastante frequentes em nosso corpus: síndrome (882 

ocorrências), hipertensão (692 ocorrências) e atresia (576 ocorrências). Note-se que os três 

funcionam normalmente como termos simples – foram inclusive encontrados nos 

dicionários que utilizamos – e, de fato, ocorrem dessa forma em algumas linhas de 

concordância; porém a grande maioria de suas ocorrências é como parte de termos 
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sintagmáticos, conforme é possível observar nas amostras de linhas de concordância de 

cada um deles: 

 

 

 
Figura 2. Amostra de linhas de concordância da ULE síndrome. 

 

 

Figura 3. Amostra de linhas de concordância da ULE hipertensão 
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Figura 4. Amostra de linhas de concordância da ULE atresia 

 
 

 Quando nos deparamos com esse tipo de situação, buscamos descobrir se eram 

casos isolados de ocorrência de termos sintagmáticos ou se, na verdade, tratava-se de 

termos sintagmáticos erroneamente recolhidos nas listas como se fossem termos simples. 

Esse trabalho deve ser feito pelo próprio pesquisador, que observa as linhas de 

concordância uma a uma e descobre com que tipo de ULE está lidando, utilizando seus 

conhecimentos e os testes de inserção e substituição (BIDERMAN, 2001a) já mencionados 

acima. 

 Observando-se as linhas de concordância apresentadas para as ULEs síndrome, 

hipertensão e atresia, é possível deduzir que estamos diante de termos sintagmáticos. Uma 

análise mais acurada nos mostrou que, de fato, a produtividade desses substantivos para 

formar sintagmas terminológicos é muito grande. Recolhemos os termos compostos 

formados por eles, exemplificando a situação: 
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ULE 

Número de 

ocorrências 

 

ULE 

Número de 

ocorrências 

síndrome de Down 292 síndrome de Wolf-Hirschhorn 1 

síndrome (como lexia simples) 103 síndrome de Marchesani 1 

síndrome de hipoplasia do coração 

esquerdo 

60 síndrome de genes contíguos 1 

síndrome de Eisenmenger 55 síndrome de Jarcho-Levin 1 

síndrome de Turner 38 síndrome do isomerismo atrial 

esquerdo 

1 

síndrome do coração esquerdo 

hipoplásico 

24 síndrome pós-coarctectomia 1 

síndrome de Noonan 20 síndrome do QT curto 1 

síndrome de Marfan 18 síndrome de Lutembacher 1 

síndrome da rubéola congênita 17 síndrome vasovagal 1 

síndrome da hipoplasia do coração 

esquerdo 

14 síndrome de Sjögren 1 

síndrome de anomalias múltiplas 12 "blue baby's" síndrome  1 

síndrome de Edwards 11 síndrome de hiperviscosidade 1 

síndrome genética 10 síndrome de Rabson-Mendenhall 1 

síndrome de Willians 10 síndrome fetal alcoólica 1 

síndrome de Wolff-Parkinson-White 10 síndrome de hipoplasia do 

coração  

1 

síndrome de Holt-Oram 9 síndrome de hipoplasia de 

coração esquerdo 

1 

síndrome de Shone 8 síndrome hipoplásica do 

ventrículo esquerdo 

1 

síndrome de Patau 7 síndrome hipoplásica do coração 

esquerdo 

1 

síndrome de DiGeorge 7 síndrome de hipoplasia do 

ventrículo direito 

1 

síndrome de Ellis-van Creveld 5 síndrome da hipoplasia do VE 1 

síndrome do baixo débito cardíaco 5 síndrome da hipoplasia do 

ventrículo esquerdo 

1 

síndrome do QT longo 5 síndrome de Ebstein 1 

síndrome da deleção do 22q11 5 síndrome de deleção 1 

síndrome do ventrículo esquerdo 

hipoplásico 

5 síndrome de CoAo 1 

síndrome de hipoplasia do ventrículo 

esquerdo 

5 síndrome de Bland-White-

Garland 

1 

síndrome de angústia respiratória 4 síndrome do refluxo 

gastroesofágico 

1 

síndrome de Willians-Beuren 4 síndrome velo-cardiofacial 1 

síndrome clínica 4 síndrome velocardiofacial 1 

síndrome de Horner 4 síndrome do grito do gato 1 

síndrome cromossômica 4 síndrome CREST 1 

síndrome plurimetabólica 3 síndrome  coronária aguda 1 

síndrome de Wolff 3 síndrome pós-pericardiotomia 1 

síndrome de pré-excitação ventricular 3 síndrome de Kartagener 1 

síndrome carcinóide 3 síndrome da platipnéia-

orthodeoxia 

1 
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síndrome do coração direito 

hipoplásico 

3 síndrome orthodeoxia-platypnea 1 

síndrome do  VE hipoplásico 3 síndrome da platipnéia ortostática 1 

síndrome de WPW 3 síndrome hepato-renal 1 

síndrome de Carpenter 2 síndrome de pânico 1 

síndrome da resposta inflamatória  2 síndrome POEMS 1 

síndrome de resposta inflamatória  2 síndrome do anticorpo fosfolípide 1 

síndrome de Meckel 2 síndrome da hipotensão supina da 

gestação 

1 

síndrome da angústia respiratória 2 síndrome de Smith-Lemli-Opitz 1 

síndrome de Jervel e Lange-Nielen 2 síndrome de desconforto 

respiratório 

1 

síndrome Rendu-Weber-Oslen 2 Total 882 

Tabela 4. Termos sintagmáticos formados com a ULE síndrome 

 

 

ULE 

Número de 

ocorrências 

 

ULE 

Número de 

ocorrências 

hipertensão pulmonar 418 hipertensão crônica 2 

hipertensão arterial pulmonar 86 hipertensão do VD 2 

hipertensão arterial 62 hipertensão venosa 2 

hipertensão (como lexia simples) 50 hipertensão sistêmica venosa 1 

hipertensão arterial sistêmica 24 hipertensão arterial encefálica 1 

hipertensão venocapilar pulmonar 11 hipertensão sistólica 1 

hipertensão venocapilar 8 hipertensão arterial idiopática 1 

hipertensão portal 6 hipertensão venosa central 1 

hipertensão gestacional 4 hipertensão ventricular esquerda 1 

hipertensão venosa pulmonar 4 hipertensão ventricular 1 

hipertensão ventricular direita 3 hipertensão pré-operatória 1 

hipertensão paradoxal 2 Total 692 

Tabela 5. Termos sintagmáticos formados com a ULE hipertensão 
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ULE 

Número de 

ocorrências 

 

ULE 

Número de 

ocorrências 

atresia pulmonar 252 atresia de uretra 2 

atresia tricúspide 165 atresia do tronco da artéria 

pulmonar 

2 

atresia (como lexia simples) 36 atresia valvar 1 

atresia mitral 24 atresia infundibular 1 

atresia da valva pulmonar 15 atresia valvar aórtica 1 

atresia aórtica 13 atresia de valvas pulmonares 1 

atresia da válvula tricúspide 11 atresia da aorta 1 

atresia de esôfago 8 atresia da válvula aórtica 1 

atresia da valva aórtica 5 atresia do infundíbulo 1 

atresia da valva mitral 5 atresia do coração esquerdo 1 

atresia da tricúspide 5 atresia de pulmonar 1 

atresia da valva tricúspide 4 atresia de valva tricúspide 1 

atresia das valvas atrioventriculares 4 atresia valvar pulmonar 1 

atresia de coanas 4 atresia do arco aórtico 1 

atresia duodenal 3 atresia do VSVD 1 

atresia de valva pulmonar 3 Total 576 

atresia de aorta 2   

Tabela 6. Termos sintagmáticos formados com a ULE atresia 

 

O mesmo se deu com outras ULEs como artéria, shunt, coarctação, tronco, 

circulação, tricúspide, sobrecarga e tetralogia. Quando a ULE simples nos pareceu muito 

importante para a área das cardiopatias congênitas, mostrando-se muito produtiva na 

formação de termos sintagmáticos variados e ocorrendo também sozinha, tivemos a 

decisão de incluir sua forma simples no dicionário (caso de insuficiência, artéria, shunt, 

circulação e atresia). Do contrário, quando se verificou que a ULE era na maior parte das 

vezes componente de um único termo sintagmático (caso de síndrome em síndrome de 

Down e tetralogia em tetralogia de Fallot, por exemplo), optamos por não incluir a ULE 

como termo simples em nossa macroestrutura. 

Apontamos esse tipo de acontecimento como uma dificuldade advinda não da 

utilização de métodos semi-automáticos de extração de termos, mas da própria constituição 

da língua (da qual as unidades lexicais especializadas não são exceção): ainda que 

softwares como o WordSmith Tools sejam excelentes auxiliares no trabalho linguístico, a 

língua natural revela-se em toda sua heterogeneidade e variação e desafia o processamento 

limitado das ferramentas e softwares, demandado sempre o olhar do pesquisador na análise 

dos dados e na limpeza e revisão das listas obtidas através do uso de programas para 

processamento de corpus. 
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3.6. Análises dos resultados: um olhar crítico sobre a metodologia utilizada 

 

 Tendo discorrido com detalhes sobre a metodologia da coleta de corpus e posterior 

uso dele para a extração de candidatos a ULE, além do processo de validação desses 

candidatos, gostaríamos de tecer algumas considerações críticas sobre o processo utilizado 

e os problemas enfrentados durante essa etapa da pesquisa. 

 Primeiramente, ao decidirmos o assunto de nossa proposta de dicionário, uma 

subárea de uma especialidade médica, acreditávamos que lidaríamos com um número bem 

menor de ULEs. Tínhamos consciência da limitação de nosso projeto e sabíamos que 

quanto mais restrito o alcance do tema tratado, maiores seriam as possibilidades de um 

trabalho mais rigoroso, afinal, nosso foco não era a quantidade de termos ou verbetes, mas 

a qualidade da extração desses termos e da redação desses verbetes. 

 Nossa hipótese inicial foi de que, por restringir a coleta a uma subárea específica, a 

lista de candidatos a termo seria bem menor do que a lista que levantamos. Porém, durante 

a pesquisa, deparamo-nos com uma característica desse tipo de terminologia: a 

interdisciplinaridade dos termos. Afinal, os termos da cardiopatia congênita incluíam não 

só os nomes de doenças e procedimentos de tratamento, mas também órgãos, estruturas, 

exames, outras doenças relacionadas, ou seja, uma gama bem maior de ULEs que, apesar 

de circularem por outras subáreas da Cardiologia e da Medicina em geral, eram essenciais 

para o vocabulário das cardiopatias congênitas. Portanto, não foi possível limitar 

demasiadamente a lista, pelo contrário: observamos, pela validação com a especialista, que 

foram considerados termos da cardiopatia congênita um grande número de candidatos, e 

tivemos que lidar com essa grande quantidade de ULEs em nossa lista. 

 Por consequência, a ideia de se trabalhar com todos os termos foi imediatamente 

abandonada e foi eleito então o critério da frequência: os termos mais recorrentes deveriam 

ser tratados na macroestrutura de nosso pequeno dicionário – dada sua alta frequência, 

provavelmente eram os mais utilizados e havia, portanto, grande chance de seu significado 

ser procurado por um consulente não especialista. 

 Essa escolha posteriormente nos levou a outra questão: como a macroestrutura só 

apresentava as ULEs mais frequentes, algumas ULEs altamente relacionadas entre si não 

apareciam, deixando a macroestrutura um pouco estranha, com algumas lacunas. Um 

exemplo disso seria a existência da ULE ―VD‖, sigla de ventrículo direito, enquanto que as 

ULEs ―VE‖, ―AD‖, e ―AE‖, respectivamente ventrículo esquerdo, átrio direito e átrio 
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esquerdo não estavam sendo contempladas pois sua frequência não é tão alta quanto de 

―VD‖. Dessa forma, o consulente encontraria o verbete para uma das siglas que designam 

uma das quatro cavidades do coração, mas não as siglas que designam as outras três. O 

mesmo ocorre no caso da artéria pulmonar: sua alta frequência fez com que fosse colocada 

na macroestrutura, mas as outras artérias (artéria subclávia, artéria radial, artéria 

vertebral, artéria circunflexa, artéria aorta, artéria coronária, artéria coronariana, 

artéria descendente, artéria carótida, artéria braquiocefálica, artéria torácica, artéria 

inominada, artéria femoral, artéria mamária, artéria umbilical, artéria axilar e artéria 

periférica) não apareceriam dada sua baixa frequência – de fato, algumas nem mesmo 

alcançaram as 26 ocorrências mínimas para entrar na lista de candidatos a ULE. 

 Nesses casos, julgamos adequado incluir em nossa nomenclatura os termos 

relacionados fortemente entre si por dois motivos: em primeiro lugar, ainda que se trate de 

uma proposta, ou mesmo uma ―amostra‖ de um dicionário da subárea tratada, gostaríamos 

que a macroestrutura ficasse coerente, com um conjunto limitado e lógico de termos da 

área; em segundo lugar, dada a forte interdependência entre os termos acima citados, 

acreditamos que a não inclusão de certos termos poderia prejudicar a compreensão de 

outros, pois seus conceitos se relacionam. Dessa forma, entender o significado e a função 

de uma cavidade do coração, por exemplo, pode ser facilitado pela compreensão de todas 

as cavidades, que, afinal, funcionam dentro de um mesmo órgão. O mesmo se dá com o 

caso das artérias, e com a inclusão das ULEs átrio direito e átrio esquerdo, para 

complementação das já selecionadas – pelo critério de frequência – ventrículo direito e 

ventrículo esquerdo. 

 No caso das artérias, mais especificamente, optamos por não incluir aquelas que 

não atingissem a frequência mínima das 26 ocorrências, condizendo, portanto, com a 

metodologia que vinha sendo utilizada para a seleção das ULEs. Dessa forma, observamos 

as 17 artérias que seriam incluídas devido à existência de artéria pulmonar e aorta (que 

também se trata de uma artéria), verificando o número de ocorrência de cada uma e 

organizando na seguinte tabela: 
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ULE 

Número de 

ocorrências 

artéria subclávia 121 

artéria coronária 37 

artéria aorta 17 

artéria carótida 7 

artéria radial 6 

artéria descendente 5 

artéria femoral 5 

artéria inominada 4 

artéria axilar 3 

artéria coronariana 2 

artéria mamária 2 

artéria vertebral 1 

artéria circunflexa 1 

artéria braquiocefálica 1 

artéria torácica 1 

artéria umbilical 1 

artéria periférica 1 

Tabela 7. Termos sintagmáticos formados com a ULE artéria 

 

Conforme os dados acima, apenas as ULEs artéria subclávia e artéria coronária 

deveriam ser incluídas, dada sua importância em relação aos termos artéria e artéria 

pulmonar e seu número de ocorrências maior do que 26. Apesar disso, decidimos por 

incluir também o termo artéria aorta, visto que esse, além de se relacionar com artéria e 

seu termos sintagmáticos, é sinônimo de aorta, ULE muito frequente em nosso corpus 

(1202 ocorrências), e que faz parte da macroestrutura do dicionário. 

A partir de temas como os comentados acima, como a possibilidade de se incluir 

uma ULE na macroestrutura ainda que esta não alcançasse uma frequência tão alta, 

começamos a nos deparar com outros questionamentos, como o valor de corte para a 

seleção de candidatos a ULE, as vantagens e desvantagens da utilização do CardioCorpus, 

e a produtividade do critério de frequência para a seleção de ULEs. 

Em relação ao primeiro ponto levantado, reconhecemos que, durante o andamento 

da pesquisa, verificou-se que o critério inicial que estabelecia o valor maior ou igual a 26 

para a listagem de candidatos a ULE mostrou-se um valor demasiadamente alto. Com 

efeito, encontramos termos com ocorrência bem menor, como pode ser observado, por 

exemplo, na tabela 7, que mostra termos formados com artéria com frequências muito 

baixas, até mesmo aqueles que são hapax legomena. Apesar de reconhecer esse valor – 
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frequência ≥ 26 – como alto, atemo-nos a ele devido ao tempo hábil para analisar as listas 

de candidatos a termo: a quantidade de candidatos nas listas e o cronograma da pesquisa 

nos mostraram que seria inviável trabalhar com ainda mais candidatos. No entanto, temos 

consciência de que ainda há muito a ser estudado a partir do corpus recolhido e das listas 

organizadas, abrindo possibilidades para pesquisas terminológicas futuras a respeito da 

área das cardiopatias congênitas. 

Quanto à segunda questão, as vantagens e desvantagens de se utilizar o 

CardioCorpus para a coleta de candidatos a termo, sua validação e sua definição em um 

dicionário, podemos afirmar que o corpus certamente trouxe inúmeras vantagens e 

facilitou todos os procedimentos. O próprio fato de estarmos lidando com amostras de usos 

reais da língua já é, por si só, cientificamente louvável – pois partimos de evidências 

empíricas – e nos dá um base para a organização e desenvolvimento do trabalho de forma 

muito prática e eficiente, já que o uso da tecnologia otimiza diversos processos. 

Gostaríamos, porém, de fazer algumas ressalvas no que diz respeito às dificuldades 

encontradas durante o desenvolvimento do trabalho, e pontuar também algumas 

expectativas que possuíamos em relação ao uso do CardioCorpus, que algumas vezes 

foram frustradas. A primeira dificuldade já se colocou no momento de decisão do valor de 

corte de frequência: incluir todos os candidatos a termo, inclusive os hapax legomena, não 

nos pareceu viável; a escolha pela frequência de ≥ 26 tampouco foi a mais acertada, visto 

que muitos termos podem ter ficado de fora das listas de candidatos, não recebendo nem 

mesmo a validação da especialista. Além disso, a escolha por elencar no dicionário apenas 

as ULEs mais frequentes teve de ser, de alguma forma, ajustada a outro fator, a relação 

entre os termos e seus significados, conforme já explicitado acima, o que mostra que tal 

critério, sozinho, pode não ser o ideal.  

Em vista disso, a questão que se coloca é: até que ponto a frequência é uma 

informação que deve balizar as escolhas de inclusão em uma macroestrutura, da forma 

como procedemos? Existe a possibilidade de termos mais significativos da área e mais 

importante para ela terem sido excluídos de nosso dicionário, sendo preteridos em relação 

àqueles mais frequentes? Tais perguntas são de difícil resposta, visto que a ―importância‖ e 

―representatividade‖ de um termo para uma dada área pode depender da opinião de cada 

especialista, e esse valor será inevitavelmente pessoal – nós, como pesquisadores e 

embasados em nosso corpus, e os profissionais da saúde, como especialistas e embasados 

em sua experiência pessoal, podemos ter opiniões diferentes sobre o valor de cada termo 
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dentro de uma área de especialidade. Mesmo os mapas conceituais – que podem indicar 

―nódulos‖ de importância dentro de uma área específica – quando elaborados com o 

auxílio de um especialista, variam em função da visão daqueles que o elaboraram. O 

critério de frequência, por fim, pode ter funcionado como o mais científico, mesmo com as 

questões levantadas acima. Ainda assim, tal critiério teve que ser complementado pelo 

critério semântico, tendo em vista uma organização mais coerente do produto lexicográfico 

que visamos oferecer. 

Ainda em relação aos problemas da utilização do CardioCorpus, uma expectativa 

que foi por vezes frustrada foi a de encontrar contextos definitórios satisfatórios para todas 

as ULEs definidas no âmbito do dicionário. Com efeito, das 70 ULEs que receberam 

tratamento lexicográfico, 45 receberam definições a partir do corpus da pesquisa – ainda 

que sempre complementadas e/ou confirmadas pelos dicionários –, enquanto que para as 

outras 25 o CardioCorpus não forneceu contextos muito satisfatórios que auxiliassem na 

definição das unidade lexicais, sendo necessário escrever a definição apenas com as 

informações encontradas nos dicionários gerais e médicos. 

Tendo incluído no corpus textos instrucionais e de divulgação científica, 

acreditávamos que a ocorrência de contextos definitórios seria bem maior e mais 

produtiva. Por outro lado, já contávamos com a possibilidade de complementar tais 

informações com aquelas dos dicionários de apoio da pesquisa, o que de fato mostrou-se 

necessário durante o andamento dela. 

A partir da experiência com a coleta, processamento e utilização do CardioCorpus 

para nossa pesquisa, observamos que as vantagens da utilização de corpora 

computadorizados em pesquisas lexicográficas e terminológicas em muito supera as 

desvantagens e possíveis problemas dessa abordagem. A praticidade e rapidez do acesso 

aos dados, bem como sua confiabilidade – visto que o computador executa tarefas 

complexas, como o estabelecimento de padrões de coocorrência de unidades lexicais, e 

morosas, como a contagem do número de ocorrências de cada uma delas – foram, sem 

dúvida alguma, essenciais para o andamento da pesquisa e a realização de seus objetivos 

principais. 

 Não podemos ignorar, entretanto, as dificuldades que se colocaram devidas, 

sobretudo, à extração semi-automática de termos, e o poder de discernimento que é exigido 

do pesquisador para o bom aproveitamento dos dados oferecidos pelo software. As linhas 

de concordância, por exemplo, tiveram de ser observadas atentamente para a extração de 
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contextos definitórios e de exemplos de uso adequados ao projeto lexicográfico que 

seguimos. A questão dos termos sintagmáticos, por sua vez, também teve de ser analisada 

atentamente por nós, visto que os padrões de coocorrência detectados dependem da 

frequência de cada termo, e muitas vezes os termos sintagmáticos ocorriam somente uma 

vez.  

Ressaltamos que as dificuldades acima elencadas são devidas não a problemas nas 

escolhas metodológicas de nosso trabalho, mas na natureza do objeto com o qual lidamos: 

a língua natural, com toda sua complexidade e fluidez, e que tanto se rebela a 

simplificações e sistematizações, exigindo sempre do pesquisador a flexibilidade e a 

análise crítica dos dados obtidos por meio de ferramentas para processamento de corpus. 

Dessa forma, concluímos que as dificuldades decorrentes do uso de corpus e da extração 

de termos a partir dele puderam ser solucionadas por meio da complementação do software 

pelo olhar crítico do pesquisador. 

No próximo capítulo, trataremos da organização interna de nossos verbetes, ou seja, 

sua microestrutura abstrata, discutindo sobre a inclusão de determinadas informações e 

sobre como cada uma delas seria disposta dentro da microestrutura. Além disso, 

apresentamos os verbetes criados durante o trabalho, nos quais é possível observar as 

estratégias que escolhemos sendo efetivamemente utilizadas. 
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CAPÍTULO IV - A ORGANIZAÇÃO LEXICOGRÁFICA DO 

DICIONÁRIO DA CARDIOPATIA CONGÊNITA 
  

Apresentamos, a seguir, o processo de trabalho lexicográfico propriamente dito, a 

saber: as decisões tomadas em relação aos paradigmas dos verbetes, a reflexão teórica por 

trás delas e evidenciamos, por meio de exemplos, o processo de confecção do verbete. 

 

4.1. Macro e microestrutura 

 

Sabe-se que, durante a elaboração de um dicionário é necessário tomar algumas 

decisões, realizando escolhas relacionadas com a obra, sua estrutura, o conjunto lexical 

abordado, a organização da macroestrutura, as informações que serão apresentadas na 

microestrutura, entre outras. 

A escolha das unidades lexicais para compor a  nomenclatura do dicionário, pode 

ser considerada a primeira delas, e talvez a mais importante. No caso de um dicionário de 

uma área de especialidade, essa decisão parece um pouco mais simples: basta ater-se à 

especialidade escolhida. A questão, entretanto, pode mostrar-se um pouco mais complexa, 

conforme explicam Krieger e Finatto (2004): 

 

Os princípios adotados para sustentar uma decisão de inclusão, ainda que difiram 

de um campo para outro, não podem ser arbitrários ou variáveis a todo momento. 

Por essa razão, é produtivo aliar sistematicidade, embasamento teórico-linguístico, 

familiaridade com a especialidade em foco e prática terminológica. Em síntese, as 

características da especialidade ou da ciência que terá sua terminologia 

repertoriada, as circunstâncias que determinam um recorte de uma realidade e de 

um vocabulário, o tipo de destinatário da obra e as condições de comunicação são 

os principais fatores a considerar quando se estabelece a nomenclatura de um 

dicionário terminológico. (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 133) 

 

 

Como se depreende da citação acima, vários fatores devem ser levados em conta 

durante a seleção de unidades lexicais especializadas para compor a nomenclatura de um 

dicionário de uma área de especialidade. Em nosso caso, como se trata de uma subárea, 

muitas vezes as decisões foram difíceis de tomar: há termos mais ou menos específicos da 

área, termos multidisciplinares, também há aqueles que circulam com maior frequência na 

língua geral, e até mesmo os que são tão comuns que sua importância dentro da obra pode 
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até ser questionada, já que podem ser  reconhecidos e compreendidos pela maioria dos 

falantes. 

Em nosso dicionário, duas questões nortearam a seleção das ULEs: o corpus 

coletado e o auxílio da especialista da área, a Drª Cristiane Ximenes. Não trataremos de 

todo processo novamente – ele está descrito em detalhes no capítulo III – Metodologia e 

Análise de dados – apenas ressaltamos a complexidade das escolhas das ULEs, parte 

trabalhosa do processo de confecção do dicionário, e que sem dúvida depende mais do 

discernimento do pesquisador do que das listas geradas automaticamente por uma 

ferramenta de processamento de corpus que auxilia o processo, mas não realiza a tarefa 

sozinha. A macroestrutura, que pode ser definida como o conjunto das entradas juntamente 

com o modo de organização delas no interior da obra lexicográfica, foi elaborada 

semasiologicamente e em ordem alfabética. Essa ordenação pareceu-nos mais eficiente 

haja vista o público-alvo, que poderia encontrar mais facilmente os termos se organizados 

de forma convencional, da mesma maneira que a maioria dos dicionários de língua geral. 

No que diz respeito à microestrutura, ou seja, a ―ordenação dos elementos que 

compõem o verbete‖ (GARRIGA ESCRIBANO, 2003, p. 105),
109

 outro conjunto de 

decisões teve de ser tomado: quais informações deveriam ser oferecidas para o consulente, 

do grande conjunto de informações possíveis de figurarem em um dicionário. 

A microestrutura pode ser definida de forma simplificada como o conjunto de 

informações apresentadas na entrada de um verbete. Segundo Garriga Escribano (2003), 

dentre as informações possíveis de ocorrer na microestrutura pode-se elencar: 

- aquelas relacionadas à origem da unidade lexical (etimologia); 

- pronúncia; 

- ortografia (apresentada no próprio lema) e existência de irregularidades morfológicas 

(como alerta sobre plurais irregulares, por exemplo); 

- categoria gramatical; 

- alguma restrição ou particularidade de uso, indicada por meio das marcas de uso, que 

podem ser diacrônicas (relacionadas ao período em que a unidade lexical foi utilizada, 

como uma marca de arcaísmo ou neologismo), diatópicas (indicam ocorrência em uma 

determinada região), diafásicas e diastráticas (mostram o nível de registro); diatécnicas 

(indicam se uma unidade lexical pertence a uma determinada área técnico-científica) e de 

transição semântica (marcas como a de uso figurado, por exemplo); 

                                                           
109

 […] ordenación de los elementos que componen el artículo lexicográfico. 
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- existência de sinônimos e antônimos; 

- combinações léxicas, como informações sobre locuções ou expressões idiomáticas; 

- aspectos sintáticos relevantes (como a regência nominal ou verbal); 

- definições de cada acepção; 

- exemplos de usos (podem ser retirados de um cânone literário, de corpus de textos da 

língua, ou serem inventados pelo lexicógrafo).No nosso caso, decidimos por incorporar à 

microestrutura do verbete as informações que julgamos mais apropriadas para o projeto 

lexicográfico em questão, levando em conta, além do conjunto terminológico em si, as 

características do público-alvo e até mesmo as limitações de tempo e espaço do projeto. 

Essas informações são: 

a) definição – é a parte mais importante de nosso verbete, e cumpre a função de 

esclarecer o significado do lema, de forma tal que o consulente consiga compreender 

(decodificar) um fragmento de discurso no qual a ULE se encontra; 

b) exemplos de uso – cumprem, dentro do verbete, duas funções: ilustrar o uso da 

ULE por meio de um fragmento real de texto e comprovar o seu uso, e veicular 

informações adicionais sobre o termo, as quais não se classificaram como essenciais para a 

definição, mas que podem ampliar o entendimento de seu significado; 

c) sinônimos (se existentes) – nosso referencial teórico entende a sinonímia como 

fenômeno passível de ocorrer com ULEs, e de fato algumas ULEs encontradas possuíam 

sinônimos, os quais julgamos que deveriam ser apresentados aos consulentes, mesmo que 

estes não aparecessem na macroestrutura do dicionário (na qual só as ULEs mais 

frequentes apareceram);
110

 

d) sistema de remissivas – auxilia a retomar relações que se perdem durante a 

organização semasiológica do dicionário, explicitando-as e ajudando na compreensão dos 

termos relacionados. 

À princípio, havíamos decidido incluir na microestrutura, além das informações 

elencadas acima, também a classe gramatical da ULE, supondo que esse dado seria, de 

alguma forma, útil para o usuário do dicionário. Posteriormente, refletimos sobre a 
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 Ressaltamos que o conceito de sinonímia é bastante complexo, em especial quando nos encontramos na 

interface entre a abordagem lexicográfica e a terminológica. Com efeito, as unidades que recolhemos como 

―sinônimas‖ podem ser consideradas como ―variantes denominativas‖ dos lemas de cada verbete. No 

presente trabalho, entendemos como ―sinônimas‖ todas as variantes denominativas de um determinado 

termo. Além disso, optamos por não nos aprofundar na discussão desse fenômeno, visto que não se trata do 

foco do trabalho. Utilizamos, no interior do verbete, a indicação do termo  ―sinônimo‖, uma vez que mais 

usual, comumente, em dicionários de língua geral, visando, principalmente, a compreensão do consulente, 

em se tratando de semelhança de significados entre unidades léxicas. 
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necessidade de acrescentar a classe gramatical em nosso verbete.
111

 Com efeito, essa 

informação mostra-se muito mais importante em uma situação de codificação – quando o 

usuário deve empregar, no discurso, a unidade lexical consultada em um dicionário – do 

que em uma situação de decodificação – quando a função do dicionário é fazer entender 

uma unidade lexical presente em um texto oral ou escrito. Nosso dicionário, 

especificamente, possui uma função predominantemente decodificadora, ou seja, 

acreditamos que nosso consulente deseje apenas entender o significado de uma 

determinada ULE, e por isso concluimos que a classe gramatical não seria um dado 

importante para integrar a microestrutura. 

Além das informações elencadas por Garriga Escribano (2003) e selecionadas por 

nós para a composição de nossa microestrutura abstrata, existe a possibilidade de 

ampliação dessa microestrutura na forma de pré e pós-comentários, sendo oprimeiro uma 

estrutura marginal adicionada à esquerda e o segundo uma estrutura marginal adicionada à 

direita. Farias (2011) explica que pré e pós-comentários ―podem referir-se tanto à forma 

(pré-comentário de forma, pós-comentário de forma) quanto ao significado do signo-lema 

(pré-comentário semântico, pós-comentário semântico)‖. (FARIAS, 2011, p. 116) A 

princípio, não cogitamos a inclusão de pós-comentários em nossa microestrutura. Porém, 

durante a elaboração dos verbetes, percebemos a necessidade de um espaço próprio para 

apresentar informações adicionais tanto de forma quanto de contéudo, como por exemplo 

um maior uso de determinada UL no plural ou no singular, uma advertência quanto a uma 

possível confusão com ULEs semelhantes ou um matiz de significação característico de 

um determinado uso. Dessa forma, obtivemos uma organização interna do verbete mais 

satisfatória. 

Após tais reflexões, elaboramos o seguinte modelo de microestrutura abstrata para 

os verbetes: 

ENTRADA Definição. [pós-comentário, se necessário] Exemplo de uso retirado do 

corpus. SIN: Sinônimos (se encontrados) V. (sistema de remissivas, se necessário) 
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Em relação aos sinônimos, convém ressaltar que sua inserção foi feita pela ordem 

de frequência no CardioCorpus, do mais frequente para o menos frequente. Além disso, no 

caso de uma definição possuir mais de uma acepção, os sinônimos foram inseridos ao final 

do exemplo de uso de cada uma delas. 

Tendo decidido quais informações seriam necessárias dentro de nossos verbetes, 

procedemos à sua confecção, que foi, sem dúvida, a parte mais longa e importante de nosso 

projeto, haja vista sua complexidade – devida, sobretudo, à quantidade e à qualidade das 

informações que nos propusemos a oferecer ao consulente da obra. A fim de explicitar de 

que forma procedemos à recolha das informações para a microestrutura de cada verbete, 

apresentamos abaixo a metodologia observada para o levantamento e seleção dessas 

informações, ilustrando com alguns exemplos. 

O primeiro passo é a seleção do lema do verbete a partir da lista de ULEs 

previamente selecionada e validada pela especialista da área. De posse da ULE, faz-se uma 

busca no corpus a fim de visualizá-la nas linhas de concordância, nas quais ela figura 

centralizada e sinalizada pela cor azul. Procede-se então à leitura das linhas de 

concordância em busca de contextos definitórios. 

De posse de informações a respeito do conceito representado pela ULE, redigimos 

um esboço de definição, confrontando-o então  com a definição dos seguintes dicionários 

(na ordem que se segue): 

- Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa (FERREIRA, 2004) (doravante DiAu) 

- Dicionário Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS e VILLAR, 2009) (doravante DiHo) 

- Dicionário de termos médicos Porto Editora (COSTA, 2014)
112

 (doravante DiPo) 

- Dicionário Médico Medsi (MANUILA et al., 2003) (doravante DiMe) 

Enquanto que os dicionários médicos foram úteis para a verificação da precisão 

conceitual da definição, os dicionários gerais de língua foram, em algumas ocasiões, úteis 

para auxiliar na simplificação do texto definitório (visto que seu público-alvo é mais 

abrangente). Porém, em alguns casos os dicionários gerais simplesmente não possuíam a 

ULE, em especial aquelas sintagmáticas – como, por exemplo, artéria subclávia, atresia 

pulmonar, fluxo pulmonar, insuficiência cardíaca e persistência do canal arterial– e 

apenas os dicionários médicos foram utilizados. 

De toda forma, partiu-se sempre, como base da definição, dos contextos 

definitórios, e esses tiveram grande importância na inclusão de informações de cunho 
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enciclopédico, consideradas ―auxiliares‖ na compreensão do termo médico. Isso só não 

ocorreu nos casos em que o CardioCorpus não trazia nenhum contexto definitório, 

conforme já comentado anteriormente.  

Como última etapa do verbete, é realizada a seleção do exemplo de uso, mais uma 

vez por meio da consulta às linhas de concordância, sempre visando um excerto completo 

e de dimensão média que se mostre ilustrativo do uso da ULE. 

Apresentamos agora, para fins de exemplificação, o processo de redação de dois 

verbetes, evidenciando o percurso metodológico: 

 

1) Redação do verbete da ULE malformações 

a) visualização das concordâncias e busca de contextos definitórios 

 

Figura 5. Amostra de linhas de concordância da ULE malformações. 
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b) seleção de contextos definitórios 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 6. Amostra de contextos definitórios da ULE malformações 

 

c) compreensão do termo com base nos contextos definitórios e detecção de 

hiperônimos: 

- As malformações seriam, segundo os contextos encontrados, defeitos (se forem 

cardíacos, podem ser considerados doenças) que podem ocorrer em 3 a 5% dos recém-

nascidos; muitas vezes podem ser corrigidos cirurgicamente; possuem causas variadas 

(genética, ambiental); no caso das congênitas, durante o desenvolvimento embrionário 

podem ocorrer malformações. 

- Detecção do hiperônimo utilizado nos excertos definitórios: uso de ―defeitos‖ e 

―alterações‖. 

d) consulta aos dicionários: 

- DiMed: V. má-formação. Má-formação: modificação patológica congênita e permanente 

de um órgão, de parte do corpo ou de todo o organismo. 
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- DiPo: anomalia ou perturbação, em geral congénita, de qualquer órgão ou estrutura 

orgânica. 

- DiHo: PAT vício de conformação de uma parte do corpo, de origem congênita ou 

hereditária, ger. curável por cirurgia 

- DiAu: V. má-formação. Má-formação: Ter. (teratologia) Formação anormal ou 

defeituosa, de origem congênita ou hereditária; cacomorfose, deformidade. 

Percebe-se que os hiperônimos utilizados foram ―formação (anormal)‖, ―vício (de 

conformação)‖, ―anomalia‖ ou ―perturbação‖, ―modificação (patológica)‖. Além disso, 

notamos sua relação com um evento congênito, presente desde o nascimento, ou herdado 

(genético). 

e) esboço da definição formada por gênero próximo + diferenças específicas + 

informações enciclopédicas adicionais. 

Malformações: Defeitos/alterações na formação de algum órgão durante o 

desenvolvimento do feto, de causas variadas (desde herança genética até fatores 

ambientais), e que na maioria das vezes podem ser corrigidos por cirurgias. Podem afetar 

de 3 a 5% dos recém-nascidos. 

f) seleção de exemplo: ―As malformações cardíacas são os defeitos congênitos mais 

frequentemente observados ao nascimento e representam um importante problema de 

saúde pública.‖ 

g) redação da definição final: 

Malformações: defeitos na formação de algum órgão ou parte do corpo durante o 

desenvolvimento do feto na barriga da mãe, e que na maioria das vezes podem ser 

corrigidos por cirurgias. Possuem causas variadas (desde herança genética até fatores 

ambientais) e podem afetar de 3 a 5% dos recém-nascidos. 

h) finalização do verbete:  

   MALFORMAÇÕES Defeitos na formação de algum órgão ou parte do corpo durante o 

desenvolvimento do feto na barriga da mãe, e que na maioria das vezes podem ser 

corrigidos por cirurgias. Possuem causas variadas (desde herança genética até fatores 

ambientais) e podem afetar de 3 a 5% dos recém-nascidos.  Sendo considerada de 

origem multifatorial em mais de 90% dos casos, as malformações cardíacas fetais podem 

estar associadas principalmente a alterações cromossomiais (4% a 5% ), ou a exposição a 

fatores ambientais, como por exemplo a infecção congênita pelo vírus da rubéola (2%). 

SIN: Más-formações. 
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2) Redação do verbete da ULE sopro 

a) visualização das concordâncias e busca de contextos definitórios 

 
Figura 7. Amostra de linhas de concordância da ULE sopro. 

 

b) seleção de contextos definitórios 

 

 

 

 

Figura 8. Amostra dos contextos definitórios da ULE sopro. 
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c) compreensão do termo com base nos contextos definitórios e detecção de 

hiperônimos: 

- O sopro seria, segundo os contextos encontrados, um ―ruído patológico‖ ou ―ruído 

anormal‖; é um termo que ―não reflete um diagnóstico, uma doença, mas simplesmente um 

achado à ausculta cardíaca‖; suas características variam, por ocorrer por fenômenos 

normais (não necessariamente indica cardiopatia, chamado ―sopro inocente‖); é um ―sinal 

clínico extremamente importante‖; ―são muitas as suas causas‖, sendo que as mais 

frequentes são ―comunicação interatrial ou interventricular, persistência do canal arterial, 

estenose da valva pulmonar, estenose da valva aórtica, sopro inocente e insuficiência.‖ 

- Detecção do hiperônimo utilizado nos excertos definitórios: uso de ―ruído‖. Reflexão: 

poderia ser substituído por ―barulho‖ (unidade lexical mais comum) a fim de simplificar o 

texto de nossa definição? Essa dúvida pôde ser dirimida após consulta aos dicionários 

gerais e médicos, e verificação do significado de ―ruído‖ e ―barulho‖, para constatar se são 

ou não sinônimos. 

d) consulta aos dicionários: 

- DiAu: ―[...] 11. Méd. Ruído anormal que se verifica pela auscultação e pode localizar-se 

em diversos órgãos: sopro cardíaco; sopro respiratório.‖ 

- DiHo: ―[...] 9. MED ruído anormal de alguns órgãos, perceptível por auscultação <s. do 

coração>‖  

- DiPo: ruído, em geral de pouca intensidade, que se assemelha ao ruído feito por um fole e 

que é audível por auscultação (torácica, abdominal ou com outra localização) [traz diversos 

termos médicos compostos com ―sopro‖] 

- DiMe: Ruído geralmente pouco intenso, com caráter variável segundo a afecção de 

origem, mas lembrando mais ou menos o ruído que faz o ar ao sair de um soprador  (para 

atiçar o fogo) e que é percebido durante a ausculta, em particular do coração e dos 

pulmões. 

Pode-se perceber que os dois dicionários gerais consideram apenas o sopro 

―anormal‖, não comentando sobre a possibilidade de sua ocorrência sem ligação com um 

problema médico (caso do sopro inocente). Nota-se que todos usam ruído como 

hiperônimo. Os dicionários médicos apresentam o significado de sopro para todos os 

órgãos, enquanto nosso escopo se limita ao significado de sopro no contexto das 

cardiopatias congênitas, o que justifica a maior abrangência da definição deles em 

oposição à nossa. Notamos a recorrência do termo ausculta e sua ligação com sopro, 
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levando-nos à decisão de incluí-lo em nossa definição, juntamente com uma glosa, haja 

vista ser um termo científico.Realizamos, então, a busca nos dicionário DiAu e DiHo por 

barulho, e encontramos: 

- DiAu: 1. Ruído, rumor. [...] 

- DiHo: 1. Som estrepitoso; rumor; estrondo. [...] 

A partir das informações nos dicionários, percebe-se que é possível empregar 

barulho no lugar de ruído como hiperônimo de sopro sem prejuízos para o significado 

dessa ULE e com benefícios para a compreensão do consulente. 

e) esboço da definição formada por gênero próximo + diferenças específicas + 

informações enciclopédicas adicionais. 

Sopro: ruído/barulho escutado pelo médico durante um exame do coração, que pode ser 

inocente (barulhos normais, que não indicam cardiopatia) ou patológico (indica que pode 

haver cardiopatia). Suas causas mais frequentes são comunicação interatrial ou 

interventricular, persistência do canal arterial, estenose da valva pulmonar, estenose da 

valva aórtica e insuficiência. 

f) seleção de exemplo: ―Na grande maioria dos casos, o sopro no coração pode ser 

funcional e permite à criança ter uma vida normal e inclusive praticar esportes.‖ 

g) redação da definição final 

Sopro: barulho escutado pelo médico durante a ausculta (um exame do coração), que pode 

ser inocente (barulhos normais, que não indicam cardiopatia) ou patológico (indica que 

pode haver cardiopatia). Suas causas mais frequentes são comunicação interatrial ou 

interventricular, persistência do canal arterial, estenose da valva pulmonar, estenose da 

valva aórtica e insuficiência. 

h) finalização do verbete: 

SOPRO Barulho escutado pelo médico durante a ausculta (um exame do coração), que 

pode ser inocente (barulhos normais, que não indicam problemas no coração) ou 

patológico (indica que pode haver um problema). Suas causas mais frequentes são 

malformações no coração de diversos tipos.  Na grande maioria dos casos, o sopro no 

coração pode ser funcional e permite à criança ter uma vida normal e inclusive praticar 

esportes. 

  

 Evidenciamos acima o processo de elaboração de dois verbetes de nosso dicionário. 

Os demais verbetes foram elaborados de forma bastante semelhante, e possuem a mesma 

estrutura e organização formal. Os únicos que diferem um pouco desse modelo são os 
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verbetes de siglas. Entendemos sigla como ―reunião das letras inicias dos vocábulos 

fundamentais de uma denominação ou título, sem articulação prosódica, constituindo 

meras abreviaturas‖ (FERREIRA, 2004). Em nosso dicionário ocorreram oito, como se 

pode ver na tabela abaixo: 

CIV comunicação interventricular 

CIA comunicação interatrial 

VE ventrículo esquerdo 

VD ventrículo direito 

AE átrio esquerdo 

AD átrio direito 

PCA persistência do canal arterial 

RN recém-nascido 

Tabela 8. Siglas 

 

Ainda que algumas vezes a sigla fosse mais frequente que a forma estendida em si, 

optamos por sempre colocar a definição no verbete da ULE escrita por extenso, e remeter o 

verbete da sigla para o verbete que contém a definição. Em ambos permanece o exemplo 

de uso; no caso da sigla ser usada tanto no singular quanto no plural sem o acréscimo do 

―s‖, apresentamos exemplos para ambos os usos. O único verbete no qual a definição já é 

colocada junto com a sigla é o de ―RN‖, sigla de recém-nascido. Optamos por não 

acrescentar um verbete para a unidade lexical recém-nascido porque seu número de 

ocorrências no corpus é baixo e essa unidade, em especial, pode ser considerada de 

domínio geral, não havendo necessidade de explicação detalhada em um verbete 

específico. 

Apresentamos abaixo um caso do procedimento em caso de siglas para os verbetes 

de ―CIV‖ e comunicação interventricular: 

CIV Sigla de ―comunicação interventricular‖. Ver Comunicação interventricular.  

Podemos concluir que a CIV é uma cardiopatia congênita de bom prognóstico, visto que 

80% das CIV pequenas se fecham espontaneamente até o 3° ano de vida, e que 10% das 

CIV que cursam com insuficiência cardíaca congestiva podem fechar-se durante o 1 ano 

de vida.  As CIV pequenas em geral não apresentam sintomas; as CIV moderadas 

apresentam principalmente dispnéia e maior suscetibilidade para infecções pulmonares; 

as CIV grandes apresentam taquidispnéia, sudorese, infecções pulmonares de repetição, 

hipodesenvolvimento físico, e costumam evoluir com ICC (insuficiência cardíaca 

congestiva). SIN: Defeito do septo interventricular; Defeito do septo ventricular; Defeito 

de septo ventricular. V. SOPRO. 
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COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR Malformação cardíaca caracterizada pela 

presença de um orifício entre os dois ventrículos do coração, fazendo com que o sangue 

passe de um ventrículo para o outro – esse fluxo de sangue pode produzir um barulho, 

conhecido como ―sopro‖. É considerada, juntamente com a comunicação interatrial, uma 

das cardiopatias congênitas mais comuns, e pode causar sintomas – como falta de ar ou 

cansaço – ou não, dependendo da gravidade do caso.  A comunicação interventricular 

(CIV) isolada é o defeito cardíaco congênito mais frequente, correspondendo a 20% de 

todas as cardiopatias congênitas. SIN: Defeito do septo ventricular; Defeito do septo 

interventricular; Defeito septal ventricular; Defeito de septo ventricular; Defeito septal 

interventricular; Defeito de septo interventricular. V. COMUNICAÇÃO INTERATRIAL; 

SOPRO. 

 

4.2. A definição 

Após a leitura crítica de trabalhos sobre a definição lexicográfica, a definição 

terminológica e os diferentes modelos possíveis para sua redação, concluímos que o 

modelo por gênero próximo e diferenças específicas, ou definição aristotélica, era o mais 

apropriado também para nosso trabalho. Ainda que o modelo de whole-sentence definition 

(FARIAS, 2009) nos parecesse atraente a princípio, devido à sua maior acessibilidade ao 

consulente – característica que prezamos em nossas definições – percebemos que a 

definição das ULEs poderia ser abordada de uma forma mais concisa e clara utilizando o 

modelo clássico de definição aristotélica. 

Tal definição possui o mérito de ser a mais empregada, e não é por acaso: 

certamente a influência do pensamento aristotélico nas ciências até os dias atuais pesou 

sobremaneira na eleição desse modelo (LARA, 1996). O fato de as ULEs serem quase 

sempre substantivos (em nosso caso, todas elas o são) também explica a predominância 

desse tipo de definição nos trabalhos terminológicos. 

Apesar de eleger esse modelo para as definições de nosso dicionário, não hesitamos 

em fazer adaptações se necessário, sempre visando à compreensão facilitada do termo 

definido. Uma delas, talvez a mais frequente, foi a inclusão de informação enciclopédica 

após a definição hiperonímica, separada dela por ponto. Alves (1996) e Almeida et al. 

(2007) comentam sobre a utilização desse procedimento nas definições aristotélicas de 

seus trabalhos terminológicos, afirmando que esse tipo de informação – considerada por 
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muitos como ―extra‖ ou ―acessória‖ – pode ser bastante útil para o consulente. Nem todas 

as definições possuem esse componente enciclopédico, pois ele foi incluído somente 

quando julgamos a informação útil para a compreensão da ULE. 

Pode-se afirmar, portanto, que nosso modelo de definição possui a seguinte 

configuração: 

 

ULE = Gênero próximo + diferenças específicas (+ comentário enciclopédico) 

 

Apesar de possuirmos uma postura mais liberal no que diz respeito à quantidade de 

informações a serem apresentadas na definição, não apostando na seleção de traços 

intrínsecos ou na utilização de modelos extremamente rígidos, atentamos para não 

confundir definição com explicação. Um dos defeitos mais comuns em dicionários 

técnicos e científicos listados por Manuila (1981, apud Landau, 1989) é a confusão entre 

uma descrição do tipo das encontradas em livros-texto com uma definição de dicionário. 

A função do dicionário, entendemos, é definir de forma breve, porém precisa, a 

palavra-entrada, e não discorrer sobre ela como tópico de estudo, por exemplo – essa é a 

função de um livro didático, voltado para aprendizes de um determinado assunto. Esse erro 

pode ser mais fácil de cometer quando se tem em mente a ambição de definir de forma 

acessível uma ULE, pois é possível incorrer no erro da hiperdefinição. 

Desmet (2002) também chama a atenção para essa problemática quando afirma que 

 

 

[...] determinar o que é necessário e suficiente não é uma tarefa aritmética e pode-

se cair facilmente na definição hipo-específica, isto é, sem caráter diferencial, ou 

hiper-específica, apresentando traços acidentais, não pertinentes ou supérfluos, 

próxima de definição enciclopédica. (DESMET, 2002, p. 180) 

 

 

Porém, não seria melhor pecar pelo excesso do que pela falta de informações? 

Pensamos que sim, da mesma forma que Almeida et al. (2007), que afirmam que a 

distinção clássica entre traços intrínsecos (que devem fazer parte da definição 

terminológica) e traços extrínsecos (acessórios, não essenciais, que entrariam na definição 

enciclopédica) não é produtiva, dada a dificuldade de classificação e a relatividade daquilo 

que pode ser considerado essencial e secundário, já que ―é possível que aquilo que 
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julgamos ser um traço extrínseco é, muitas vezes, a informação que faltava para o 

consulente compreender o termo-entrada‖ (ALMEIDA et al., 2007, p. 16). 

Os autores explicam que o procedimento que vem sendo adotado nos trabalhos do 

GETerm é ―descrever todos os traços recorrentes pertinentes que aparecerem nos excertos, 

e considerá-los no texto da definição‖ (ALMEIDA et al., 2007, p. 16), uma vez que os 

autores compartilham da visão de Anjos (2003), segundo o qual: 

 

 

A definição deve apresentar as características essenciais do conceito, de modo a 

distingui-lo dos demais conceitos pertencentes à mesma área de especificidade. Em 

alguns casos, mesmo as características não consideradas essenciais devem ser 

incluídas para promover a descrição completa do conceito. (ANJOS, 2003, apud 

ALMEIDA et al. 2007, p. 16) 

 

 

 Outro autor cujo posicionamento é semelhante é Béjoint (1997), que afirma que 

 

 

O autor de uma definição, seja lexicográfica ou terminológica, dispõe de uma certa 

margem de liberdade, a qual não é, no entanto, total: há elementos que 

incontestavelmente fazem parte da definição, outros que incontestavelmente não 

fazem parte e outros, por fim, cujo estatuto é intermediário. Em terminologia, a 

definição não pode se contentar com os traços centrais que constituem a condição 

necessária e suficiente da identificação do conceito: alguns traços, ainda que não 

façam parte da definição em seu sentido estrito, devem também estar presentes, 

pois são úteis seja para a compreensão do conceito, seja para a manipulação no 

discurso do termo que o designa, seja para ambas simultaneamente.
113

 (BÉJOINT, 

1997, p. 25) 

 

 

Finatto (2001), por sua vez, ilustra por meio de um exemplo – uma definição da 

ULE dioxina – como informações que poderiam ser consideradas comentários 

enciclopédicos ou acessórios podem ser mais importantes do que a definição aristotélica 

clássica em si mesma – nesse caso, a menção sobre a toxidade dessa substância e 

                                                           
113

 L‘auteur d‘une définition, qu‘elle soit lexicographique ou terminologique, dispose d‘une certain marge de 

liberté, mais cette liberté n‘est pas totale : il y a des éléments qui font incontestablement partie de la 

définition, d‘autres qui incontestablement n‘en font pas partie et d‘autres enfin dont le statut est 

intermédiaire. En terminologie, la définition ne peut pas s‘en tenir aux traits centraux qui constitueraient la 

condition nécessaire et suffisante de l‘identification du concept : certaint traits, bien que ne faisant pas partie 

de la définition strictu sensu, doivent aussi y figurer, parce qu‘ils sont utiles soit à la compréhension du 

concept, soit au maniement en discours du terme qui le désigne, soit aux deux à la fois. 
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informações sobre a legislação ambiental relativa a ela poderiam ser mais úteis em um 

dicionário de direito ambiental do que a definição do tipo ―substância química do grupo X 

composta por dois átomos de Y e um átomo de Z‖ (FINATTO, 2001, p. 88), considerada 

perfeitamente lógica, um predicado do tipo aristotélico perfeito. 

Dessa forma, percebemos que a adequação a um modelo pré-estabelecido, em 

detrimento da inclusão de informações úteis ao consulente (e também, como vimos acima, 

ao próprio tema da obra terminológica) pode vir a ser prejudicial para o dicionário. O 

contrário, ou seja, a flexibilidade de parâmetros, pode ser um expediente proveitoso para a 

obra lexicográfica e terminológica, beneficiando o consulente. 

Com efeito, a decisão de incluir mais traços na definição, conforme os autores 

apontam e nós mesmos percebemos durante a redação de nossas definições, muitas vezes 

fere o princípio de concisão, preconizado por inúmeros manuais de Terminologia e autores 

da área: enquanto Alves (1996), Andrade (2000), Cabré (1993) e Desmet (2002) apontam 

de forma mais explícita a característica da concisão, outros, como Barros (2004) e Krieger 

e Finatto (2004) indicam que o enunciado da definição deve ser curto, ou que deve prezar 

pela clareza e objetividade. Nosso posicionamento, entretanto, foi o de que princípios pré-

estabelecidos não devem se sobrepor à função maior da definição, que é a de oferecer ao 

consulente informação para compreender um termo. Nosso posicionamento é semelhante 

ao de Almeida et al. (2007) quando afirmam que a função principal do dicionário é 

favorecer a comunicação, e por, isso, os tipos de definição devem ser adaptados, quando 

necessário, a fim de promover a compreensão da unidade lexical especializada (ALMEIDA 

et al., 2007, p. 17). 

Outro ponto importante durante a elaboração da definição, conforme já descrito no 

capítulo de metodologia, foi o uso de outros dicionários, especializados ou não, para 

verificação de como se dava a definição da ULE neles, qual o hiperônimo utilizado e quais 

traços foram selecionados. Acreditamos que esse procedimento tenha nos auxiliado a 

selecionar melhores estratégias para a definição, além de muitas vezes validar as 

informações das linhas de concordância com contextos definitórios, das quais a definição 

foi inicialmente retirada. 

Por fim, gostaríamos de apontar dois expedientes que foram bastante utilizados 

durante a elaboração de nossas definições: o uso da glosa como recurso linguístico para 

possibilitar que a definição fosse mais acessível e a paráfrase, quando possível, de 
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unidades terminológicas que porventura fossem necessárias para descrição do termo na 

definição. 

O primeiro recurso, a glosa, é apontado como eficiente por Almeida et al. (2007) 

quando tratam das definições produzidas  no âmbito do GTerm. Segundo eles, em grande 

parte das definições ―há a presença de termos indispensáveis para formulação do texto 

definitório, mas desconhecidos por indivíduos ainda pouco conhecedores da área.‖ 

(ALMEIDA et al., 2007, p. 17) Dessa forma, a glosa se dá como explicação do termo 

técnico-científico no interior da definição de outro termo, como pode-se ver nas definições 

a seguir, nas quais a glosa foi evidenciada, pela cor azul: 

 

AORTA Artéria que nasce no ventrículo esquerdo e, por meio de suas ramificações, leva o 

sangue arterial (rico em oxigênio) ao corpo. É a maior artéria do corpo humano.   Ao 

nascimento, o canal arterial entra e constrição, mas, em um recém-nascido a termo, 

saudável, frequentemente há um pequeno desvio de sangue da aorta para a artéria 

pulmonar esquerda. SIN: Artéria aorta. V. ARTÉRIA 

 

ARTÉRIA PULMONAR Artéria que nasce no ventrículo direito e leva o sangue venoso 

(rico em gás carbônico) até os pulmões, para que ocorram as trocas gasosas e o sangue se 

torne arterial (rico em oxigênio).  No coração normal, explica a médica, a contração 

do ventrículo direito injeta o sangue na artéria pulmonar e a contração do esquerdo na 

artéria aorta. V. ARTÉRIA. 

 

SOPRO Barulho escutado pelo médico durante a ausculta (um exame do coração), que 

pode ser inocente (barulhos normais, que não indicam problemas no coração) ou 

patológico (indica que pode haver um problema). Suas causas mais frequentes são 

malformações no coração de diversos tipos.  Na grande maioria dos casos, o sopro no 

coração pode ser funcional e permite à criança ter uma vida normal e inclusive praticar 

esportes. 

O segundo recurso, a paráfrase, difere da glosa pois evita o uso do termo técnico-

científico, substituindo-o por uma paráfrase cuja compreensão seja mais fácil. Teixeira 

(2010) explica esse procedimento, o qual pode ser entendido também como uma tradução 

intralingual. A autora usa esse recurso em seu dicionário de (onco)mastologia conforme 

explica: 
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[...] recodifiquei constantemente os excertos definitórios, a partir dos quais foi 

elaborada a definição final, por meio da substituição de signos que pudessem 

produzir ruídos por outros que evitassem a distorção ou falta de compreensão da 

informação, como num processo de parafraseamento. (TEIXEIRA, 2010, p. 120) 

 

 

No caso de nosso dicionário, pode-se dizer que a glosa foi mais utilizada que a 

paráfrase; esta última, porém, também ocorreu em algumas situações, como mostram os 

exemplos a seguir: 

 

CANAL ARTERIAL Estrutura que liga, no feto, a artéria pulmonar à artéria aorta, sendo 

indispensável para a vida dentro do útero, em especial para a circulação sanguínea do feto, 

mas que se fecha naturalmente após o nascimento do bebê.  O canal arterial é uma 

estrutura muito importante para a criancinha quando está na barriga da mãe, ele quem 

faz o bebê sobreviver no ventre materno e como está no conteúdo do liquido não consegue 

respirar, pois ainda não há o pulmão em atividade, então o canal arterial é a estrutura 

que faz com que a criança sobreviva durante a fase embrionária, a fase fetal. SIN: Ductus 

arteriosus (forma em latim) V. PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL. 

 [utilização da paráfrase ―vida dentro do útero‖ para evitar o termo ―vida intrauterina‖] 

 

MALFORMAÇÕES Defeitos na formação de algum órgão ou parte do corpo durante o 

desenvolvimento do feto na barriga da mãe, e que na maioria das vezes podem ser 

corrigidos por cirurgias. Possuem causas variadas (desde herança genética até fatores 

ambientais) e podem afetar de 3 a 5% dos recém-nascidos.  Sendo considerada de 

origem multifatorial em mais de 90% dos casos, as malformações cardíacas fetais podem 

estar associadas principalmente a alterações cromossomiais (4% a 5% ), ou a exposição a 

fatores ambientais, como por exemplo a infecção congênita pelo vírus da rubéola (2%). 

SIN: Más-formações. 

[utilização de ―desenvolvimento do feto na barriga da mãe‖ como paráfrase para 

―desenvolvimento embrionário‖] 

 

 Em relação à definição, podemos concluir que mobilizamos esforços para garantir 

sua acuidade – por meio do uso dos contextos definitórios e da observação de outros 

dicionários – e acessibilidade – utilizando recursos como a glosa e a paráfrase, incluindo 

informações que auxiliassem a compreensão e atentando para a clareza da redação. 
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4.3. Exemplos de uso 

Segundo Pontes (2012), exemplos são formados por fragmentos de textos 

localizados logo após a definição, podendo ser autênticos (retirados de um corpus), 

adaptados (parte-se de uma sentença que ocorreu no corpus e realizam-se modificações ou 

cortes) ou forjados (o próprio lexicógrafo cria um exemplo), e que comprovam, ilustram ou 

abordam uma palavra-entrada, são ―modelos concretos que servem ao usuário do 

dicionário para repeti-los ou para formar enunciados paralelos com o aval de um modelo 

de construção atual e culto.‖ (PONTES, 2012, p. 94) 

Muitas vezes, dentro do exemplo, a palavra-entrada é substituída por sua letra 

inicial ou, no caso de não ser omitida, pode ser realçada de alguma forma, como, por 

exemplo, sendo sublinhada. Podemos observar esse dois procedimentos, respectivamente, 

nos verbetes abaixo: 

 

 

 

Figura 9. Exemplos de verbetes do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa                          

(HOUAISS; VILLAR, 2009) 
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Figura 10. Exemplos de verbetes do Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa            

(FERREIRA, 2004) 

 

Como se vê, o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS; VILLAR, 

2009) opta por não realçar a palavra-entrada no exemplo, e a substitui por sua inicial 

quando esta ocorre de forma idêntica à sua apresentação na entrada do verbete. No Novo 

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2004), por sua vez, a palavra-

entrada é sublinhada dentro do exemplo como forma de destaque. 

No caso de nosso dicionário, optamos por colocar a palavra-entrada sublinhada e 

em negrito no interior no exemplo. Além disso, indicamos que se trata de um exemplo de 

uso por meio do símbolo , representativo de um texto ou suporte de texto, indicando 

que tal exemplo é retirado de um texto real. Essas características podem ser observadas no 

verbete abaixo: 

CORAÇÃO Órgão musculoso localizado no lado esquerdo do peito e formado por dois 

átrios e dois ventrículos. Participa da circulação sanguínea funcionando como uma bomba 

que recebe e impulsiona o sangue.  O septo cardíaco é uma parede muscular que 

divide o lado direito do lado esquerdo do coração, impedindo que o sangue venoso (pobre 

em oxigênio) se misture com o sangue arterial (rico em oxigênio). 
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Farias (2008) também aponta a importância dos exemplos nos dicionários, 

afirmando que 

 

 

Existe um consenso entre os estudiosos sobre o inegável valor lexicográfico dos 

exemplos no cumprimento de diversas funções, tais como complementar a 

definição, apresentar contextos sintáticos, introduzir informações culturais, ou, 

simplesmente, atestar a ocorrência de uma palavra ou acepção. (FARIAS, 2008, p. 

101) 

 

 

A autora agrupa essas funções em dois tipos principais: exemplos para 

compreensão e exemplos para produção, ou seja, existem aqueles que visam auxiliar o 

consulente a compreender o significado de uma unidade lexical, enquanto outros são mais 

específicos para que o consulente consiga utilizar a unidade lexical em sua própria fala ou 

escrita após a consulta do dicionário, respectivamente. 

No caso do nosso dicionário, podemos dizer que os exemplos possuem como 

função principal auxiliar o entendimento do significado da unidade lexical, ou seja, trata-se 

de exemplos para a compreensão. Justamente por isso, esforçamo-nos, durante a seleção 

dos exemplos nas linhas de concordância, para privilegiar aqueles com poucos termos de 

natureza técnica, com enunciado mais simples ou, de preferência, menos hermético. Outro 

ponto considerado foi a busca de exemplos com alguma informação a mais sobre o lema – 

algo que não houvesse entrado na definição, dado o caráter mais acessório da informação, 

como traços complementares do termo – ou com uma maior explicitação da informação já 

oferecida. 

A título de exemplificação, apresentamos dois verbetes: 

 

CARDIOPATIAS CONGÊNITAS Doenças do coração caracterizadas por qualquer 

anormalidade na estrutura ou função desse órgão que se origina durante sua formação na 

gestação. O coração do bebê é formado nas primeiras oito semanas de gestação, quando 

pode ocorrer algum problema na formação, por motivos genéticos ou ambientais (como 

doenças ou problemas durante a gravidez).  O teste do coraçãozinho - cujo nome 

técnico é oximetria de pulso – detecta a cardiopatia congênita nas crianças logo após o 

nascimento. 
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CIA Sigla de ―comunicação interatrial‖. Ver Comunicação interatrial.     Dentre todas 

as cardiopatias, a CIA costuma ser a de evolução mais benigna, permitindo que se 

programe eletivamente seu tratamento cirúrgico.  Cerca de 90% das CIA tipo ostium 

secundum são candidatas à oclusão percutânea, sendo selecionadas por meio da 

ecocardiografia transesofágica. SIN: Defeito do septo interatrial; Defeito do septo atrial; 

Defeito de septo atrial. V. COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR; SOPRO. 

 

Note-se que os exemplos sempre apresentam informações adicionais. No primeiro 

exemplo (―O teste do coraçãozinho - cujo nome técnico é oximetria de pulso – detecta a 

cardiopatia congênita nas crianças logo após o nascimento‖) o consulente toma 

conhecimento de um exame que detecta a doença tratada na definição – a cardiopatia 

congênita – o que pode ser considerado uma informação enciclopédica, não 

necessariamente relevante para entrar na definição, mas interessante para o conhecimento 

do consulente. 

No segundo (―Dentre todas as cardiopatias, a CIA costuma ser a de evolução mais 

benigna, permitindo que se programe eletivamente seu tratamento cirúrgico‖) são 

apresentadas mais informações sobre a doença já descrita, como a probabilidade de sua 

evolução benigna e a possibilidade de tratamento cirúrgico, o que talvez não se aplique 

sempre ao termo ―CIA‖, mas que surge como possibilidade. 

O terceiro exemplo (―Cerca de 90% das CIA tipo ostium secundum são candidatas 

à oclusão percutânea, sendo selecionadas por meio da ecocardiografia transesofágica‖), 

ainda dentro do verbete de ―CIA‖, também traz informação adicional sobre um aspecto da 

doença, ainda que a linguagem e as informações oferecidas sejam mais voltadas a um 

público da área da saúde do que a um leitor leigo – de fato, nem sempre foi possível 

encontrar exemplos considerados completamente adequados ao público-alvo, visto que 

eram limitados pelas ocorrências do CardioCorpus. Nesses casos, uma vez que inclusão do 

exemplo era obrigatória, foi necessário fazer uma concessão: ainda que o nível de 

linguagem ou o tipo de informação apresentadas, ou ambos, não sejam exatamente aqueles 

buscados durante a seleção dos exemplos, o exemplo mais próximo desse ideal foi 

escolhido e colocado no verbete. 

 Quanto ao segundo exemplo apresentado – ―Dentre todas as cardiopatias, a CIA 

costuma ser a de evolução mais benigna, permitindo que se programe eletivamente seu 

tratamento cirúrgico‖ – gostaríamos de chamar a atenção para seu tom ―positivo‖, 

sugerindo possibilidade de tratamento e veiculando a palavra ―benigna‖ relacionada à 
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evolução da doença. Esse tom positivo não aparece no exemplo por acaso: optamos, 

durante a seleção de exemplos, por escolher aqueles cujo tom fosse preferencialmente mais 

positivo, ou que ao menos não contivessem palavras negativas como morte e mortalidade 

ou locuções como principal causa de morte, complicações tardias, óbito fetal, baixa taxa 

de sobreviventes, morte súbita entre outros.
114

 

Sabemos que essa escolha reflete muito claramente um posicionamento ideológico 

de nossa parte, uma tentativa de não deixar o consulente ―impressionado‖ com 

informações ou perspectivas negativas, ―protegendo‖ nosso leitor, o que pode ser 

considerado até mesmo um paternalismo. No que diz respeito a tal posicionamento, 

gostaríamos de discutir algumas questões. 

Primeiramente, refletimos o que constitui, exatamente, um posicionamento 

ideológico: o termo ideologia é de difícil definição, mas pode ser entendido como o 

―sistema de ideias e valores de cada sujeito social (indivíduo, grupo, classe...) e os 

discursos pelos quais esses sujeitos se constituem e se expressam‖
115

 (LIZCANO, 2009, 

apud GUTIÉRREZ CUADRADO, 2011, p. 35) ou como o ―sistema de valores da classe 

dominante e o discurso destinado a legitimar e manter seu domínio, em particular 

impondo-se como discurso de verdade‖
116

 (LIZCANO, 2009, apud GUTIÉRREZ 

CUADRADO, 2011, p. 35, grifos do autor). 

O discurso do dicionário, como qualquer outro, não poderia ―livrar-se‖ da ideologia 

uma vez que a própria língua é portadora e criadora de ideologia e ―[...] todo dicionário 

traz uma ideologia, na medida em que reflete uma situação linguística‖
117

 (GUTIÉRREZ 

CUADRADO, 2011, p. 40). Ela está presente em cada paradigma desse objeto, em cada 

escolha, conforme explica o autor: desde a seleção da nomenclatura, a colocação (ou não) 

de marcas de uso, as unidades lexicais presentes na definição ou os usos e significados 

privilegiados nela. Apesar de estar presentes em todos os paradigmas, aquele no qual a 

ideologia pode ser mais facilmente percebida é o exemplo, pois a seleção do exemplo pode 

modificar a ideologia da entrada de um dicionário (GUTIÉRREZ CUADRADO, 2011, p. 

48), o que aponta para a importância de sua seleção e/ou criação. 

                                                           
114

 Exemplos retirados das linhas de concordância do CardioCorpus. 
115

 sistema de ideas y valores de cada sujeto social (individuo, grupo, clase…) y a todos los discursos 

mediante los que esos sujetos se expresan y construyen como tales. 
116

 sistemas de ideas y valores de la clase dominante y al discurso destinado a legitimar y mantener dicho 

dominio, en particular imponiéndose a sí mismo como discurso de la verdad. 
117

 [...] todo diccionario encierra una ideología, en la medida en que refleja una situación lingüística. 
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Se entendermos que dicionário, como texto e como produto de um estudo sobre a 

língua, e inevitavelmente repleto de ideologia, concluímos que não há perspectiva possível 

de neutralização ideológica, apenas de responsabilidade e consciência a respeito da 

importância das escolhas do lexicógrafo ou terminólogo durante a elaboração de um 

dicionário – não apenas o de língua geral, mas qualquer um deles, incluindo os 

especializados, que também veiculam uma fatia do léxico e, por consequência, também 

não escapam à ideologia. 

Deve-se partir da ideia de que a própria tentativa de desideologização é reflexo de 

um posicionamento ideológico, pois a neutralidade ideológica é uma utopia, ainda mais em 

se tratando de uma obra que lida com uma língua natural, que reflete e veicula as 

ideologias que permeiam a sociedade. O lexicógrafo pode, porém, tentar lidar com as 

possibilidades de escolha no momento do preparo de uma obra lexicográfica, e as 

consequências de cada uma delas. 

Em nosso caso, a reflexão sobre a ideologia e a possibilidade de se fazer escolhas, 

pensando nas razões de cada uma delas e nas consequências delas para o consulente, 

colocou-se de maneira mais evidente no momento de seleção dos exemplos quando, 

conforme já explicitado anteriormente, procuramos, além de veicular informações 

adicionais sobre cada uma das ULEs apresentadas, ―proteger‖ nosso consulente de 

informações ou ―imagens‖ desconfortáveis. 

Justificamos tal posicionamento da seguinte forma: há grande chance de o público-

alvo de nossa obra estar, de alguma forma, fragilizado ao tomar contato com as ULEs 

presentes na macroestrutura do dicionário – visto que se trata de pessoas não especialistas, 

algum motivo pessoal relacionado à própria saúde ou à saúde de uma pessoa próxima 

provavelmente estará por trás do interesse por unidades lexicais de um domínio tão 

específico, aquele das cardiopatias congênitas. Em uma situação de fragilidade, não é 

necessário apresentar mais motivos de desconforto ou insegurança para o consulente, ou 

seja, em meio a tantas possibilidades de sentenças a serem utilizadas como exemplo de 

uso, não é necessário selecionar justamente uma que trata de dados que assustam (como 

taxa de mortalidade) ou que veicula imagens fortes (como um sangramento intenso), a não 

ser que seja necessário para a caracterização do termo (nesse caso, tais informações entram 

na definição, não nos exemplos). Em contrapartida, se encontrados exemplos que tratam de 

possibilidades de cura, de imagens de boa saúde ou superação, estes serão sempre 

privilegiados. 
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Dessa forma, utilizamos a carga ideológica inevitável na escolha de cada exemplo 

ao nosso favor, refletindo sobre nossas escolhas e privilegiando um determinado 

posicionamento na confecção de nossa obra. 

 

4.4. Verbetes do Dicionário da Cardiopatia Congênita 

 

 Após a discussão dos métodos para a elaboração do Dicionário da Cardiopatia 

Congênita, expomos os 70 verbetes redigidos, nos quais é possível observar as estratégias 

discutidas nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 sendo efetivamente empregadas.   

 

AD Sigla de ―átrio direito‖. Ver Átrio direito.  O fluxo de sangue através da CIA 

costuma ser predominantemente do átrio esquerdo (AE) para o átrio direito (AD) uma vez 

que a pressão no interior do AE é superior a do AD em condições normais. 

 

 

AE Sigla de ―átrio esquerdo‖. Ver Átrio esquerdo.  O sangue do AE segue para o VE e 

então é ejetado na aorta. 

 

 

ANASTOMOSE Desvio do sangue de seu caminho normal provocado cirurgicamente 

como forma de tratamento paliativo (que atenua um problema sem resolver completamente 

suas causas) utilizado em algumas cardiopatias congênitas até que a cirurgia definitiva 

possa ser realizada.  A cirurgia proposta por eles cria uma anastomose direta entre a 

veia cava superior e o ramo direito da artéria pulmonar, com interrupção da conexão 

entre os ramos pulmonares. SIN: Shunt (2). 

 

 

ANOMALIAS Diferenças, em relação ao que é considerado normal, em uma 

característica ou estrutura do corpo. Existem anomalias congênitas (presentes desde o 

nascimento), genéticas (relacionadas aos genes) ou adquiridas (desenvolvidas pelo 

indivíduo devido a algum fator externo). [É utilizado com mais frequência no plural do que 

no singular]  O diagnóstico de cardiopatia fetal impõe a pesquisa de anomalias em 

outros órgãos e sistemas, utilizando o ultra-som fetal, e o estudo cromossômico do feto, 

assim como a existência de síndromes não cromossômicas. 

 

 

ANORMALIDADES Ver Anomalias.  Anormalidades complexas podem requerer 

uma série de operações, começando nos primeiros meses de vida e terminando, 

aproximadamente aos três anos de idade. 
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AORTA Artéria que nasce no ventrículo esquerdo e, por meio de suas ramificações, leva o 

sangue arterial (rico em oxigênio) ao corpo. É a maior artéria do corpo humano.  Ao 

nascimento, o canal arterial entra e constrição, mas, em um recém-nascido a termo, 

saudável, frequentemente há um pequeno desvio de sangue da aorta para a artéria 

pulmonar esquerda. SIN: Artéria aorta. V. ARTÉRIA 

 

 

ARRITMIAS Problemas no ritmo dos batimentos cardíacos que podem ser causados por 

uma cardiopatia congênita ou por outras doenças, ou aparecerem após uma cirurgia de 

reparo de uma cardiopatia congênita.  O controle de certas arritmias, como a fibrilação 

atrial, bem como a insuficiência cardíaca (coração fraco), envolve a utilização de vários 

medicamentos. 

 

 

ARTÉRIA Vaso sanguíneo que leva sangue do coração até as outras partes do corpo.   

 A coarctação de aorta é um estreitamento da artéria que gera dificuldade na 

passagem do sangue, ocasionando o aumento da pressão nas artérias do cérebro e 

redução nas vísceras e pernas. V. VEIA. 

 

 

ARTÉRIA AORTA Ver Aorta.  Com a contração do ventrículo esquerdo, o sangue é 

expelido através da veia aórtica para a artéria aorta, que é a maior do corpo humano e é 

responsável pela distribuição do sangue que foi reoxigenado para todos os vasos 

sanguíneos e tecidos do corpo. SIN: Aorta. 

 

 

ARTÉRIA CORONÁRIA s.f. Artéria que nasce da aorta e que leva sangue arterial (rico 

em oxigênio) para irrigar o coração. O ser humano possui duas dessas artérias: a direita e a 

esquerda.  Defeitos cardíacos congênitos incomuns que podem aparecer em adultos 

incluem: anomalia de Ebstein, transposição corrigida dos grandes vasos, malformação 

arteriovenosa pulmonar, anomalias da artéria coronária e aneurisma dos seios de 

Valsalva. SIN: Coronária. V. ARTÉRIA. 

 

 

ARTÉRIA PULMONAR Artéria que nasce no ventrículo direito e leva o sangue venoso 

(rico em gás carbônico) até os pulmões, para que ocorram as trocas gasosas e o sangue se 

torne arterial (rico em oxigênio).  No coração normal, explica a médica, a contração 

do ventrículo direito injeta o sangue na artéria pulmonar e a contração do esquerdo na 

artéria aorta. V. ARTÉRIA. 
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ARTÉRIA SUBCLÁVIA Artéria que nasce da aorta e suas ramificações, e que leva 

sangue arterial (rico em oxigênio) para a parte superior do corpo, se dividindo em outras 

artérias que levam sangue para os braços e a cabeça. O ser humano possui duas dessas 

artérias: a direita e a esquerda.  A introdução do shunt da artéria subclávia com a 

artéria pulmonar realizado pelo Dr. Alfred Blalock e idealizado pela Dra. Helen Taussig, 

em 1945, em uma menina de 15 anos portadora de cianose severa, abriu a porta para o 

tratamento paliativo da tetralogia de Fallot e de outras lesões cianogênicas. V. 

ARTÉRIA. 

 

 

ATRESIA Ausência (desde o nascimento) ou fechamento de um orifício do corpo, como 

uma valva cardíaca, por exemplo. Por definição, caracteriza-se coração univentricular 

quando existe atresia de uma das valvas atrioventriculares (atresia mitral ou tricúspide) 

ou quando um ventrículo possui uma valva atrioventricular e mais de 50% da outra, por 

exemplo, na dupla via de entrada do ventrículo esquerdo. 

 

 

ATRESIA PULMONAR Malformação cardíaca congênita caracterizada pela ausência ou 

fechamento do orifício da valva pulmonar (aquela que fica entre o ventrículo direito e a 

artéria pulmonar, impedindo que o sangue volte para dentro do ventrículo direito). Pode 

ocorrer sozinha, acompanhada de comunicação interventricular, ou associada a outras 

malformações.  Atualmente, a maioria dos neonatos com atresia pulmonar podem ser 

definitivamente tratados com balão após perfuração da valva. SIN: Atresia da valva 

pulmonar. V. ATRESIA; ARTÉRIA PULMONAR; COMUNICAÇÃO 

INTERVENTRICULAR. 

 

 

ÁTRIO Cavidade localizada na parte superior do coração, responsável pelo bombeamento 

do sangue. O ser humano possui duas dessas cavidades: a direita e a esquerda.  O septo 

atrial separa o átrio direito do átrio esquerdo (as duas câmaras de cima do coração), 

enquanto o septo ventricular separa o ventrículo direito do esquerdo. V. ÁTRIO 

DIREITO; ÁTRIO ESQUERDO. 

 

 

ÁTRIO DIREITO Cavidade localizada na parte superior direita do coração, responsável 

pelo recebimento do sangue venoso (rico em gás carbônico, e que vem pelas veias cavas) e 

bombeamento dele para o ventrículo direito.  Em um coração normal, sangue pobre em 

oxigênio (azul) retorna para o átrio direito do corpo, e é bombeado pelo ventrículo direito 

pela artéria pulmonar para os pulmões.  
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ÁTRIO ESQUERDO Cavidade localizada na parte superior esquerda do coração, 

responsável pelo recebimento do sangue arterial (rico em oxigênio, e que vem pelas veias 

pulmonares) e bombeamento dele para o ventrículo esquerdo.  O sangue se torna 

oxigenado e, através das veias pulmonares, entra no átrio esquerdo pela válvula mitral e 

entra no ventrículo esquerdo. 

 

 

CANAL ARTERIAL Estrutura que liga, no feto, a artéria pulmonar à artéria aorta, sendo 

indispensável para a vida dentro do útero, em especial para a circulação sanguínea do feto, 

mas que se fecha naturalmente após o nascimento do bebê.  O canal arterial é uma 

estrutura muito importante para a criancinha quando está na barriga da mãe, ele quem 

faz o bebê sobreviver no ventre materno e como está no conteúdo do liquido não consegue 

respirar, pois ainda não há o pulmão em atividade, então o canal arterial é a estrutura 

que faz com que a criança sobreviva durante a fase embrionária, a fase fetal. SIN: Ductus 

arteriosus (forma em latim) V. PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL. 

 

 

CARDIOPATAS Pessoas que possuem uma doença no coração.  Em cardiopatas, 

falta de ar, cansaço e tontura são muitas vezes confundidos com sinais de estresse e 

desgaste físico. V. CARDIOPATIAS. 

 

 

CARDIOPATIAS Doenças do coração.  As cardiopatias que já existem desde o 

período fetal, portanto antes do nascimento, são chamadas de congênitas, enquanto 

aquelas que surgem após o nascimento são denominadas cardiopatias adquiridas. 

 

 

CARDIOPATIAS CONGÊNITAS Doenças do coração caracterizadas por qualquer 

anormalidade na estrutura ou função desse órgão que se origina durante sua formação na 

gestação. O coração do bebê é formado nas primeiras oito semanas de gestação, quando 

pode ocorrer algum problema na formação, por motivos genéticos ou ambientais (como 

doenças ou problemas durante a gravidez).  O teste do coraçãozinho - cujo nome 

técnico é oximetria de pulso – detecta a cardiopatia congênita nas crianças logo após o 

nascimento. 

 

 

CATETERISMO Introdução de um cateter (instrumento em forma de tubo) em um canal 

para realizar diagnósticos (cateterismo diagnóstico) ou para tratar determinados problemas 

(cateterismo intervencionista ou terapêutico). Pode ser introduzido, por exemplo, em uma 

veia ou artéria para obter mais informações sobre uma malformação cardíaca ou para 

corrigi-la.  Como hoje em dia operam-se os pacientes com cardiopatias congênitas em 

idade mais precoce baseando-se apenas nos dados obtidos pela ecocardiografia, as 

indicações de cateterismo vêm se tornando mais restritas. 
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CC Sigla de ―cardiopatia congênita‖. Ver Cardiopatias congênitas.  A suspeita clínica 

de CC no período neonatal pode ser levantada pela presença de quatro achados 

principais: sopro cardíaco, cianose, taquipnéia e arritmia cardíaca; o diagnóstico da CC 

geralmente é confirmado com a realização do Ecocardiograma.  As CC simples 

apresentam pouca/nenhuma repercussão hemodinâmica, sem necessidade de 

acompanhamento cardiológico ou somente controles esporádicos. 

 

 

CIA Sigla de ―comunicação interatrial‖. Ver Comunicação interatrial.  Dentre todas 

as cardiopatias, a CIA costuma ser a de evolução mais benigna, permitindo que se 

programe eletivamente seu tratamento cirúrgico.  Cerca de 90% das CIA tipo ostium 

secundum são candidatas à oclusão percutânea, sendo selecionadas por meio da 

ecocardiografia transesofágica. SIN: Defeito do septo interatrial; Defeito do septo atrial; 

Defeito de septo atrial. V. COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR; SOPRO. 

 

 

CIANOSE Coloração azulada da pele devido à baixa oxigenação do sangue.                   

 A presença clínica de cianose é devida à presença no sangue arterial com uma 

determinada concentração de hemoglobina reduzida, ou seja, a cada 100 ml de sangue 

temos 5 g de hemoglobina não combinada com oxigênio. 

 

 

CIRCULAÇÃO Movimento contínuo do sangue pelas artérias, veias e capilares do corpo. 

Pode ser dividida em grande circulação ou circulação sistêmica, na qual o sangue arterial 

é distribuído por todo o corpo, levando nutrientes e oxigênio para as células e removendo 

resíduos, e pequena circulação ou circulação pulmonar, na qual o sangue pobre em 

oxigênio é levado pelas artérias pulmonares até o pulmão, onde é oxigenado, retornando ao 

coração pelas veias pulmonares.  Com o nascimento, ocorre uma grande mudança 

fisiológica na circulação do ser humano com a substituição da placenta pelos pulmões 

como órgão de troca de gases. 

 

 

CIRURGIA CARDÍACA Intervenção manual e/ou com uso de instrumentos diretamente 

no coração do paciente, a fim de melhorar ou curar uma doença desse órgão. Pode ser 

paliativa, atenuando algum problema cardíaco sem resolver completamente sua causa, ou 

definitiva, resolvendo a causa desse problema.  Alguns defeitos cardíacos podem ser 

resolvidos espontaneamente sem cirurgia, mas em muitos casos a criança necessita 

realizar uma cirurgia cardíaca e em alguns casos, mais de uma vez. V. TRATAMENTO 

CIRÚRGICO. 
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CIV Sigla de ―comunicação interventricular‖. Ver Comunicação interventricular.        

 Podemos concluir que a CIV é uma cardiopatia congênita de bom prognóstico, visto 

que 80% das CIV pequenas se fecham espontaneamente até o 3° ano de vida, e que 10% 

das CIV que cursam com insuficiência cardíaca congestiva podem fechar-se durante o 1 

ano de vida.  As CIV pequenas em geral não apresentam sintomas; as CIV moderadas 

apresentam principalmente dispnéia e maior suscetibilidade para infecções pulmonares; 

as CIV grandes apresentam taquidispnéia, sudorese, infecções pulmonares de repetição, 

hipodesenvolvimento físico, e costumam evoluir com ICC (insuficiência cardíaca 

congestiva). SIN: Defeito do septo interventricular; Defeito do septo ventricular; Defeito 

de septo ventricular. V. SOPRO. 

 

 

COARCTAÇÃO DA AORTA Malformação cardíaca caracterizada pelo estreitamento da 

artéria aorta (aquela que, por meio de suas ramificações, leva o sangue arterial (rico em 

oxigênio) para o corpo). Pode causar diminuição do fluxo de oxigênio para a parte inferior 

do corpo.  A coarctação da aorta representa aproximadamente 6% das cardiopatias 

congênitas. SIN: Coartação da aorta; CoAo; Coartação de aorta. V. AORTA 

 

 

COMPLICAÇÕES Problemas, como sintomas ou lesões, que surgem após uma doença 

ou seu tratamento.  Uma das complicações das cardiopatias congênitas sintomáticas é 

a insuficiência cardíaca, atingindo cerca de oitenta por cento dos afetados. 

 

 

COMUNICAÇÃO INTERATRIAL Malformação cardíaca caracterizada pela presença 

de um pequeno buraco entre os dois átrios do coração, fazendo com que o sangue passe de 

um átrio para o outro – esse fluxo de sangue pode produzir um barulho, conhecido como 

―sopro‖. É considerada, juntamente com a comunicação interventricular, uma das 

cardiopatias congênitas mais comuns, e pode causar sintomas – como falta de ar e cansaço 

– ou não, dependendo da gravidade do caso.  Por causar poucos sintomas durante 

décadas, a comunicação interatrial é cardiopatia congênita mais comumente 

diagnosticada na idade adulta (70% dos casos são diagnosticados na quinta década de 

vida). SIN. Defeito do septo atrial; Defeito septal atrial; Defeito do septo interatrial; 

Defeito de septo atrial; Defeito de septo atrial. V. COMUNICAÇÃO 

INTERVENTRICULAR; SOPRO. 
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COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR Malformação cardíaca caracterizada pela 

presença de um orifício entre os dois ventrículos do coração, fazendo com que o sangue 

passe de um ventrículo para o outro – esse fluxo de sangue pode produzir um barulho, 

conhecido como ―sopro‖. É considerada, juntamente com a comunicação interatrial, uma 

das cardiopatias congênitas mais comuns, e pode causar sintomas – como falta de ar ou 

cansaço – ou não, dependendo da gravidade do caso.  A comunicação interventricular 

(CIV) isolada é o defeito cardíaco congênito mais frequente, correspondendo a 20% de 

todas as cardiopatias congênitas. SIN: Defeito do septo ventricular; Defeito do septo 

interventricular; Defeito septal ventricular; Defeito de septo ventricular; Defeito septal 

interventricular; Defeito de septo interventricular. V. COMUNICAÇÃO INTERATRIAL; 

SOPRO. 

 

 

CORAÇÃO Órgão musculoso localizado no lado esquerdo do peito e formado por dois 

átrios e dois ventrículos. Participa da circulação sanguínea funcionando como uma bomba 

que recebe e impulsiona o sangue.  O septo cardíaco é uma parede muscular que 

divide o lado direito do lado esquerdo do coração, impedindo que o sangue venoso (pobre 

em oxigênio) se misture com o sangue arterial (rico em oxigênio). 

 

 

CORONÁRIA Ver Artéria coronária.  Devemos suspeitar de coronária anômala 

sempre que estivermos diante de um adolescente ou adulto jovem com cardiomegalia 

inexplicável, sopro de insuficiência mitral ou sopro contínuo que só surge quando se 

forma uma extensa rede de circulação colateral. V. ARTÉRIA. 

 

 

CORREÇÃO CIRÚRGICA Ver Tratamento cirúrgico.  Vale ressaltar que o 

momento adequado para a correção cirúrgica, o grau de repercussão clínica, a magnitude 

do defeito, assim como a longevidade segundo a história natural, o risco cirúrgico e o tipo 

de evolução pós-operatória devem ser levados em consideração de acordo com o caso 

particular do paciente. 

 

 

DISFUNÇÃO Distúrbio na função de um órgão ou de parte dele.  No coração com 

fisiologia univentricular e na correção atrial de transposição dos vasos da base, o 

aumento das cavidades atrial e ventricular, a regurgitação valvar e a disfunção 

ventricular determinam um compromisso hemodinâmico e correspondem a um deflagrador 

potencial de complicações, dentre elas a arritmia e o tromboembolismo. 
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ECOCARDIOGRAFIA Exame que permite visualizar o coração por meio de ultrassom. 

Pode ser realizado de forma não-invasiva, com um condutor que desliza sobre o peito do 

paciente – ecocardiografia transtorácica – ou de forma semi-invasiva, com a introdução de 

uma sonda pelo esôfago – ecocardiografia transesofágica. Também pode ser realizado no 

feto, antes mesmo do nascimento – ecocardiograma fetal. É utilizado para detecção de 

problemas nas estruturas cardíacas como músculo, septos e valvas, podendo também ser 

complementado por outros exames.  A ecocardiografia é recurso diagnóstico auxiliar 

de grande valor no estudo das estruturas e funções do coração e dos grandes vasos da 

base. V. ECOCARDIOGRAMA. 

 

 

ECOCARDIOGRAMA 1. Registro obtido com a realização de um exame que permite 

visualizar o coração por meio de ultrassom. 2. Exame no qual se obtém dados sobre o 

coração por meio do uso de ultrassom.  O ecocardiograma deve ser realizado em todas 

as crianças com Síndrome de Down, ainda durante o período neonatal, 

independentemente de haver ou não suspeita de cardiopatia pelo exame clínico. V. 

ECOCARDIOGRAFIA. 

 

 

ESTENOSE Estreitamento ou diminuição de um canal, vaso ou orifício do corpo. No caso 

das cardiopatias congênitas, pode ocorrer em uma valva, veia ou artéria, prejudicando o 

fluxo do sangue.  A estenose de valva pulmonar pode existir isoladamente ou ocorrer 

associada a outras alterações congênitas. V. ESTENOSE PULMONAR. 

 

 

ESTENOSE PULMONAR Malformação cardíaca caracterizada pelo estreitamento da 

valva pulmonar (aquela que fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, impedindo 

que o sangue volte para dentro do ventrículo direito). Pode causar sintomas – como falta de 

ar, cansaço ou cianose – ou não, dependendo da gravidade do caso.  As crianças com 

estenose pulmonar leve ou moderada são, em geral, acianóticas no período neonatal, 

estando presente nesta época apenas o sopro. V. ESTENOSE 

 

 

FLUXO PULMONAR Movimento do sangue venoso (rico em gás carbônico) do 

ventrículo direito para os pulmões (por meio da artéria pulmonar), para que ocorram as 

trocas gasosas e o sangue se torne arterial (rico em oxigênio).  Os sintomas dos 

pacientes são manifestações de distúrbios hemodinâmicos e estão fundamentalmente 

relacionadas com as alterações no fluxo pulmonar, por isso, as cardiopatias congênitas 

classificam-se em: cardiopatia de hipofluxo pulmonar; cardiopatia de hiperfluxo 

pulmonar e cardiopatia de normofluxo pulmonar. V. ARTÉRIA PULMONAR. 
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HIPERTENSÃO PULMONAR Aumento da pressão sanguínea na circulação pulmonar 

(aquela na qual o sangue pobre em oxigênio é levado pelas artérias pulmonares até o 

pulmão, onde é oxigenado, e retorna ao coração pelas veias pulmonares). Pode ocorrer 

relacionada a algumas cardiopatias congênitas, e possui como principal consequência a 

alteração das funções do ventrículo direito.  Pelo ecocardiograma, pode-se determinar 

o grau da hipertensão pulmonar com suas consequências, como a dilatação das 

cavidades cardíacas direitas, dos anéis valvares, da insuficiência valvar tricúspide e 

pulmonar, além da visualização de defeitos intracardíacos e avaliação da função 

ventricular esquerda. 

 

 

HIPERTROFIA Aumento do tamanho de um órgão ou estrutura do corpo.                     

 A hipertrofia do ventrículo direito, além de reduzir o tamanho da cavidade, diminui 

sua complacência, com consequente aumento da pressão diastólica. 

 

 

HIPOPLASIA Desenvolvimento defeituoso ou incompleto de um órgão ou estrutura do 

corpo.  Cardiopatias complexas, como a hipoplasia do ventrículo esquerdo, podem ser 

abordadas, nos primeiros dias de vida, através de procedimento conjunto (híbrido) 

envolvendo o cirurgião cardíaco e o hemodinamicista para cerclagem das artérias 

pulmonares e colocação de stent no canal arterial. 

 

 

INSUFICIÊNCIA Incapacidade de um órgão ou estrutura do corpo para realizar suas 

funções da forma como deveriam. No caso dos órgãos, por exemplo, a insuficiência 

cardíaca significa que coração não está trabalhando como deveria; a insuficiência renal 

quer dizer que os rins não estão funcionando como deveriam. Quando se trata de 

estruturas, uma valva ou uma cavidade do coração podem apresentar insuficiência quando 

não funcionam de forma perfeita.  Quando os folhetos da válvula (a “borrachinha” da 

torneira) não se fecham muito bem, chamamos de insuficiência, e quando fecham mais do 

que deveria e dificultam a passagem do sangue no sentido normal, chamamos de estenose. 

 

 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA Incapacidade do coração para realizar sua função da 

forma como deveria, ou seja, bombear adequadamente o sangue para o corpo, seja em 

situações de repouso ou esforço físico. Suas causas podem ser variadas, e seu tratamento 

depende da gravidade, incluindo repouso, medicamentos ou ventilação mecânica.          

 As formas menos graves de insuficiência cardíaca são tratadas com digoxina, 

diuréticos, inibidores da ECA, antiarrítmicos e anticoagulantes, se necessários. 

 

 

 



191 

 

 
 
 

LESÕES Alterações em uma estrutura ou órgão, podendo ser manifestações de uma 

doença ou a causa dela. [Também podem ser denominadas “malformações”]                         

 Na avaliação hemodinâmica das cardiopatias congênitas, a utilização das diferentes 

modalidades de Doppler permite quantificar a gravidade das lesões e estimar a pressão 

pulmonar. V. MALFORMAÇÕES. 

 

 

MALFORMAÇÕES Defeitos na formação de algum órgão ou parte do corpo durante o 

desenvolvimento do feto na barriga da mãe, e que na maioria das vezes podem ser 

corrigidos por cirurgias. Possuem causas variadas (desde herança genética até fatores 

ambientais) e podem afetar de 3 a 5% dos recém-nascidos.  Sendo considerada de 

origem multifatorial em mais de 90% dos casos, as malformações cardíacas fetais podem 

estar associadas principalmente a alterações cromossomiais (4% a 5% ), ou a exposição a 

fatores ambientais, como por exemplo a infecção congênita pelo vírus da rubéola (2%). 

SIN: Más-formações. 

 

 

MORTALIDADE Quantidade de mortes em uma determinada população, ou devido a 

uma determinada doença.  A mortalidade decorrente das cardiopatias congênitas seria 

drasticamente reduzida se todos os cuidados pré e pós-natais fossem devidamente 

instituídos. 

 

 

OBSTRUÇÃO Dificuldade de circulação em um canal (como uma veia, por exemplo) ou 

de acesso a uma cavidade (como um ventrículo), causada por um obstáculo ou por uma 

pressão exercida no local.  A severidade da obstrução e o padrão do fluxo são 

avaliados pelo ecodoppler e mapeamento do fluxo em cores. 

 

 

PCA Sigla de ―persistência do canal arterial‖. Ver Persistência do canal arterial.           

 A evolução de um paciente com PCA está ligada a dois fatores: tamanho do canal e 

mudanças que ocorrem na circulação pulmonar após o nascimento. V. CANAL 

ARTERIAL. 

 

 

PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL Malformação cardíaca caracterizada pelo 

não-fechamento do canal arterial, uma estrutura importante para a circulação do feto 

durante a gestação, mas que deve se fechar durante as primeiras semanas após o 

nascimento. O não-fechamento, dependendo de sua gravidade, pode trazer problemas 

como resfriados frequentes e insuficiência cardíaca.  A persistência do canal arterial 

no recém-nascido prematuro é muito comum, sendo considerada como uma adaptação 

natural da circulação da criança. V. CANAL ARTERIAL. 
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PRESSÃO Força exercida por gás ou líquido em um determinado lugar do corpo. 

[Também pode significar pressão arterial, ou seja, a força exercida pelo sangue nas paredes das 

artérias]  Por muitos anos, o objetivo da cateterização cardíaca e da angiocardiografia 

para a CC do adulto foi obter dados morfológicos, oximétricos e sobre a pressão. 

 

 

PREVALÊNCIA Número de casos de uma doença ou de pessoas doentes em um 

determinado período de tempo e/ou em uma determinada população.  Para o cálculo 

da prevalência das anomalias cardíacas ao nascimento foi considerada a totalidade dos 

nascimentos, no período estudado, tanto recém-nascidos vivos como recém-nascidos 

mortos. 

 

 

RN Sigla de ―recém-nascido‖.  A evolução do quadro clínico do RN é um dado 

importante no diagnóstico inicial das cardiopatias.  Quando analisaram-se os RN 

portadores de sinais cardíacos e com sopro, verificou-se que a chance de terem CC 

aumentava 3,58 e 5,65 vezes, respectivamente. 

 

 

SEPTO Estrutura que divide ou separa duas cavidades, regiões ou órgãos do corpo, 

funcionando como uma parede entre elas.  O conjunto de átrio e ventrículo do lado 

direito do coração é separado do conjunto do lado esquerdo pelos chamados septos, que 

possuem a função de impedir que o sangue venoso se misture com o sangue arterial. 

 

 

SHUNT 1. Desvio do sangue de seu caminho normal devido à existência de um orifício 

entre as cavidades do coração ou algum outro problema nas estruturas cardíacas. Esse 

desvio causa mistura do sangue arterial (rico em oxigênio) e o venoso (rico em gás 

carbônico).  Os defeitos podem localizar-se anatomicamente no nível atrial, 

ventricular, atrioventricular ou arterial, sendo que na dependência do tamanho desses 

defeitos e consequentemente da magnitude do shunt pode ocorrer sobrecarga de volume 

de uma ou mais câmeras cardíacas e promover hiperfluxo pulmonar. 2. Desvio do sangue 

de seu caminho normal provocado cirurgicamente como forma de tratamento paliativo 

(que atenua um problema sem resolver completamente suas causas) utilizado em algumas 

cardiopatias congênitas até que a cirurgia definitiva possa ser realizada.  A introdução 

do shunt da artéria subclávia com a artéria pulmonar realizado pelo Dr. Alfred Blalock e 

idealizado pela Dra. Helen Taussig, em 1945, em uma menina de 15 anos portadora de 

cianose severa, abriu a porta para o tratamento paliativo da tetralogia de Fallot e de 

outras lesões cianogênicas. SIN: Anastomose. 
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SÍNDROME DE DOWN Condição que acarreta um conjunto de sinais e sintomas devido 

a uma alteração nos cromossomos caracterizada por deficiência intelectual, presente em 

graus variados, e alguns problemas morfológicos, como alterações no rosto (nariz 

achatado, lábios mais grossos) e nos ossos dos dedos de mãos e pés (ossos mais curtos), 

tônus muscular mais fraco, entre outros. Outras malformações, como as que levam a 

cardiopatias congênitas, também são frequentemente associadas a essa síndrome.            

 Cerca de metade das crianças nascidas com síndrome de Down apresentam algum 

defeito no coração ao nascer. 

 

 

SOBREVIDA Tempo de vida após um determinado ponto, como, por exemplo, após o 

diagnóstico de uma doença ou a realização de uma cirurgia.  Com o avanço da 

tecnologia, as cirurgias têm possibilitado correção, reparo ou estabilização funcional em 

diversas patologias e têm aumentado a sobrevida das crianças, as quais podem chegar à 

adolescência ou à vida adulta com capacidade para se desenvolver normalmente. 

 

 

SOPRO Barulho escutado pelo médico durante a ausculta (um exame do coração), que 

pode ser inocente (barulhos normais, que não indicam problemas no coração) ou 

patológico (indica que pode haver um problema). Suas causas mais frequentes são 

malformações no coração de diversos tipos.  Na grande maioria dos casos, o sopro no 

coração pode ser funcional e permite à criança ter uma vida normal e inclusive praticar 

esportes. 

 

 

TETRALOGIA DE FALLOT Malformação cardíaca caracterizada pela combinação de 

quatro alterações no coração: comunicação interventricular, estenose da artéria pulmonar, 

mau posicionamento da aorta e ventrículo direito aumentado. É uma cardiopatia congênita 

cianogênica, ou seja, causa cianose.  O tratamento da tetralogia de Fallot é cirúrgico, 

com resultados bem comprovados, a curto e a longo prazo, mas algumas medidas clínicas 

são sempre necessárias. 

 

TRATAMENTO CIRÚRGICO Método para melhorar ou curar uma doença por meio de 

intervenção manual e/ou uso de instrumentos apropriados no próprio corpo do paciente, no 

órgão ou estrutura que deve ser tratado. Pode ser paliativo, atenuando algum problema de 

saúde sem resolver completamente sua causa, ou definitivo, resolvendo a causa desse 

problema.  No Brasil, vários nomes de nossa cirurgia cardíaca vêm se destacando no 

tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas, com realce para Adib Jatene, que 

mudou radicalmente o prognóstico dos recém-nascidos com transposição das grandes 

artérias com sua técnica inovadora, adotada em todo o mundo e conhecida como 

operação de Jatene. V. CIRURGIA CARDÍACA. 
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VALVA Estrutura existente em um órgão ou cavidade que permite a passagem de líquido 

para uma direção específica, e fecha-se para que o líquido não retorne, evitando refluxo. 

[Não confundir com válvula, que é utilizada para designar cada uma das partes de uma valva, 

além de dar nome também às próteses cirúrgicas que substituem as valvas com lesões]        

 Sempre que a anatomia valvar possibilitar, o reparo é preferível à troca da valva. 

 

VASOS Canais que levam líquidos (sangue ou linfa) pelo corpo humano, como as veias, as 

artérias e os capilares.  O coração inicialmente se desenvolve como um tubo que 

começa a bombear sangue através dos vasos em desenvolvimento. 

 

 

VD Sigla de ―ventrículo direito‖. Ver Ventrículo direito.  Como a CIA desvia sangue 

do lado esquerdo do coração para o lado direito ela termina por causar uma sobrecarga 

de volume no VD e no AD. 

 

VE Sigla de ―ventrículo esquerdo‖. Ver Ventrículo esquerdo.  O sangue do AE segue 

para o VE e então é ejetado na aorta. 

 

VEIA Vaso sanguíneo que leva sangue de outras partes do corpo até o coração.             

 O sangue é trazido de todo corpo para o coração através das grandes veias que são a 

veia cava superior e cava inferior. V. ARTÉRIA. 

 

 

VENTRÍCULO Cavidade localizada na parte inferior do coração, responsável pelo 

bombeamento do sangue na circulação pulmonar. O ser humano possui duas dessas 

cavidades, a direita e a esquerda.  Com a contração do ventrículo esquerdo, o sangue é 

expelido através da veia aórtica para a artéria aorta, que é a maior do corpo humano e é 

responsável pela distribuição do sangue que foi reoxigenado para todos os vasos 

sanguíneos e tecidos do corpo. V. VENTRÍCULO DIREITO; VENTRÍCULO 

ESQUERDO. 

 

 

VENTRÍCULO DIREITO Cavidade localizada na parte inferior direita do coração, 

responsável pelo bombeamento do sangue venoso (rico em gás carbônico) para a artéria 

pulmonar, que o leva até os pulmões.  No coração normal, explica a médica, a 

contração do ventrículo direito injeta o sangue na artéria pulmonar e a contração do 

esquerdo na artéria aorta. V. VENTRÍCULO; VENTRÍCULO ESQUERDO. 
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VENTRÍCULO ESQUERDO Cavidade localizada na parte inferior esquerda do coração, 

responsável pelo bombeamento do sangue arterial (rico em oxigênio) para a artéria aorta, 

que o leva, por meio de suas ramificações, para todo o corpo.  No coração normal, o 

sangue rico em oxigênio que vem dos pulmões, flui até a câmara superior esquerda do 

coração, chamada de átrio esquerdo, passa pela válvula mitral para o ventrículo 

esquerdo, onde é bombeado pela válvula aórtica e assim para o corpo todo. V. 

VENTRÍCULO; VENTRÍCULO DIREITO. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante o percurso deste trabalho, elaboramos 70 verbetes de ULEs da cardiopatia 

congênita adaptados para um público bastante específico: os leigos, não especialistas na 

área da saúde. Muito mais, porém, foi feito durante a elaboração desses verbetes: 

discutimos diversos aspectos relacionados à teoria lexicográfica e terminológica que 

subjazem à elaboração de qualquer material lexicográfico especializado, além de atentar 

para as questões específicas do paradigma definicional, tão importantes no decorrer do 

nosso trabalho. Como considerações finais, apresentamos uma retomada desse processo, 

pontuando os pontos principais de cada etapa até chegarmos ao produto final. 

 Iniciamos nossa exposição justificando o interesse pelo tema da pesquisa e 

apontando uma dupla lacuna existente no que concerne tal tema: por um lado, ainda são 

poucos os trabalhos que abordam a necessidade de enfocar cientificamente, na teoria 

lexicográfica, como definir termos técnicos no âmbito de um dicionário geral, ou seja, 

voltado para um público não especialista; por outro, no que diz respeito aos termos 

médicos propriamente ditos, ainda há muito por se fazer na área da Cardiologia, em geral, 

e das cardiopatias congênitas, em especial, pois faltam obras que atendam aos pacientes, 

aos acometidos pelas enfermidades. Mostramos como as obras existentes ainda deixam a 

desejar, enquanto que os dicionários gerais não comportam, em sua macroestrutura, todos 

os termos científicos de todas as especialidades e subespecialidades médicas. 

 Tendo estabelecido o assunto da pesquisa e sua importância, no Capítulo I 

discutimos as bases teóricas necessárias para fundamentá-lo devidamente. Abordamos a 

Lexicografia e a Terminologia, as duas correntes dos estudos do léxico relacionadas ao 

tema da pesquisa, expondo seus pontos principais, além de suas semelhanças e diferenças. 

No item 1.1 expusemos as raízes históricas da ciência da Lexicografia, diretamente 

ligadas  às necessidades práticas de comunicação entre diferentes povos e de compreensão 

do vocabulário de textos específicos. Explicitamos como essa prática levou ao 

estabelecimento de uma ciência linguística, que até hoje segue beneficiando a sociedade, 

haja vista a importância do léxico como herança cultural e como tesouro de um povo. 

Também discutimos como a Lexicografia, apesar de possuir raízes históricas na prática dos 

povos antigos e de providenciar produtos de uso prático e diário para os falantes de uma 

língua natural, é tida não apenas como prática ou como arte, mas sim também como 
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ciência, visto que é alicerçada em bases teórico-metodológicas e pressupõe, para sua 

prática adequada, conhecimentos linguísticos teóricos de Morfologia, Semântica e até 

mesmo Sintaxe. 

 No item 1.2 abordamos a Terminologia, ciência do léxico mais recente, mas não 

menos importante, cuja especificidade reside no tipo de item lexical tratado: as unidades 

lexicais especializadas, cujo uso se dá sempre relacionado a um saber de uma determinada 

ciência ou técnica. Discorremos sobre como a Terminologia surgiu, também a partir de 

uma necessidade social, e como suas bases, a princípio diretamente ligadas à univocidade 

da comunicação especializada e à padronização das unidades terminológicas, 

especialmente no que diz respeito à sua dicionarização e tradução para outras línguas, 

foram dando lugar a uma abordagem menos prescritiva e mais descritiva, que dava conta 

de fenômenos como a sinonímia e a variação terminológica, até então ignorados pela 

abordagem inicial. Essa nova perspectiva dos estudos terminológicos, conforme 

explicamos no item 1.2, trata as unidades terminológicas de forma bastante semelhante às 

demais unidades lexicais, visto que aquelas funcionam de maneira semelhante e passam 

pelos mesmos processos que essas. Explicamos que nossa pesquisa se embasa em uma das 

novas correntes teóricas que se colocaram como críticas à teoria inicial da Terminologia, a 

TCT (Cabré, 1999a, 1999b), e que esse posicionamento teórico implica em uma 

determinada abordagem das unidades lexicais especializadas com as quais lidamos, a 

saber: o contato com elas e sua coleta a partir de um corpus específico, o entendimento do 

significado como um conjunto de traços que são ativados no uso singular de cada ULE 

dentro do tema e, mais especificamente, do texto na qual ela se insere, e a compreensão de 

cada ULE coletada a partir do entorno textual no qual ela se encontra, inclusive utilizando 

esse contexto, quando possível, para a extração da definição da ULE. 

 No item 1.3 afirmamos que a Lexicografia e a Terminologia partilham objetos de 

estudo, especialmente no que diz respeito à elaboração de obras especializadas. 

Procuramos mostrar como as fronteiras nessas duas ciências não são tão claras quanto se 

possa pensar, e como alguns autores tentam sistematizar diferenças entre elas, nem sempre 

de forma satisfatória. Concluímos afirmando que alguns critérios utilizados para 

estabelecer fronteiras entre Lexicografia e Terminologia, mais especificamente aqueles 

baseados na perspectiva de estudo de cada uma delas – prescritiva ou descritiva – e em 

seus percursos metodológicos – onomasiológico ou semasiológico – já não funcionam 

mais frente às mudanças recentes pelas quais a Terminologia tem passado. No item 
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seguinte, por fim, apontamos a chamada Lexicografia Especializada como uma proposta 

que engloba aspectos da Lexicografia e da Terminologia, podendo ser considerada uma 

abordagem lexicográfica da parte prática dos estudos terminológicos – também chamada 

de Terminografia – mas que também é alvo de polêmica entre pesquisadores de correntes 

teóricas diferentes. Apresentando cada uma das áreas, suas semelhanças e sobreposições, 

procuramos demonstrar como nosso trabalho se localiza na interface de ambas, 

beneficiando-se de uma abordagem mais ampla das questões tratadas. 

 No Capítulo II discutimos questões teóricas e práticas referentes à definição como 

paradigma da obra lexicográfica e como parte principal do verbete de um dicionário. 

Evidenciamos como ela é definida e classificada nos estudos lexicográficos e 

terminográficos, elencando algumas tipologias de classificação, especialmente para a 

definição de substantivos, foco de nosso trabalho. Em relação à definição, podemos 

resumir sua importância citando Krieger e Finatto (2004), as quais afirmam que 

 

 

Definir, dito de modo muito simples, no âmbito das terminologias, é estabelecer 

um vínculo entre um termo, um conceito e um significado. E, toda vez que isso 

ocorre, verificamos a ativação do conjunto de propriedades inerentes à linguagem 

humana. Com a formulação de uma definição, são mobilizados, constituídos e 

atualizados, em distintos níveis, diferentes valores e potencialidades de 

conhecimento e significação descritos com relativa dificuldade por aqueles 

aparatos analíticos que a tradição dos estudos linguísticos qualifica como 

estritamente linguísticos. (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 160) 

 

 

A partir dessas reflexões, foi possível entender melhor o valor desse paradigma e 

seu funcionamento no dicionário. Além disso, abordamos alguns problemas práticos 

comuns na redação da definição, bem como alguns preceitos comumente observados pela 

maioria dos autores tanto em textos da Lexicografia como da Terminologia, buscando 

sempre estabelecer os melhores modelos para as definições que tencionávamos escrever. 

Também nos debruçamos mais detalhadamente sobre a definição aristotélica, considerada 

quase que unanimemente a mais adequada para os substantivos, a fim de adotar esse 

modelo para as definições de nosso dicionário. Atentamos para a complexidade da tarefa 

de se redigir uma definição, explicitada nas palavras de Almeida (2006): 
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A tarefa da redação da definição é das mais complexas numa pesquisa 

terminológica, já que o terminólogo precisa dominar uma multiplicidade de 

conhecimentos e habilidades. Primeiramente, é fundamental que o pesquisador 

conheça a área para a qual elabora o dicionário. É necessário, também, que domine 

aspectos teóricos e metodológicos da Terminologia enquanto disciplina. Além 

disso, espera-se que o terminólogo tenha noções de Lingüística, posto que são 

acionados conhecimentos de Lingüística Textual, Análise do Discurso e demais 

subáreas que têm o texto como objeto de estudo, afinal, a definição é, antes de 

tudo, um texto. Por fim, o pesquisador deve conhecer a língua em que desenvolve o 

produto terminológico, já que a tarefa de elaboração da definição é um verdadeiro 

exercício de redação. (ALMEIDA, 2006, p. 91) 

 

 

Entendemos também que a inclusão de informações adicionais – aquelas que 

ultrapassam a configuração ―gênero próximo + diferenças específicas‖ – poderia não 

apenas ser benéfica, mas essencial para a compreensão da unidade lexical especializada. 

Conforme expõe Finatto (2001), o todo do verbete pode ser considerado como possuidor 

de valor definicional, visto que todas as informações veiculadas (até mesmo, no nosso 

caso, aquelas contidas nos exemplos de uso) contribuem para que o consulente 

compreenda o termo. 

A partir dos estudos teóricos desenvolvidos nos Capítulos I e II, pudemos abordar 

nossa hipótese sobre a possibilidade de redação de uma definição de unidade lexical 

especializada simplificada e acessível a um leitor não-especialista. Graças às leituras 

realizadas e à observação de projetos semelhantes, selecionamos estratégias e modelos de 

definição convenientes e adequados ao projeto proposto. 

Após as reflexões teóricas abordadas nos Capítulos I e II, e dando prosseguimento à 

parte prática da pesquisa, descrevemos, no Capítulo III, a metodologia utilizada para a 

coleta de unidades lexicais especializadas da área das cardiopatias congênitas, 

evidenciando o processo de construção do corpus, os comandos utilizados para a obtenção 

de listas de termos simples e sintagmáticos e os resultados obtidos. Discutimos tais 

resultados, refletindo sobre algumas questões que envolvem a metodologia utilizada, bem 

como as adequações e ajustes que tiveram de ser realizados durante essa parte do trabalho. 

De posse dos conhecimentos necessários e das ULEs para a nomenclatura de nosso 

dicionário, tivemos de refletir também sobre como se daria a organização da 

microestrutura dos verbetes, e de que forma essa seria adequada ao consulente alvo do 

projeto. A estrutura lexicográfica do verbete foi discutida no Capítulo IV, no qual 

detalhamos o processo de escolha das informações para a microestrutura abstrata do 
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verbete e refletimos sobre as decisões finais concernentes à definição dentro de nosso 

dicionário. Também tratamos dos exemplos de uso, sua seleção e os aspectos ideológicos 

implicados neles. Nesse capítulo evidenciamos, além disso, o processo de elaboração de 

dois verbetes, ilustrando todas as etapas pelas quais cada um deles passou: visualização das 

concordâncias e busca de contextos definitórios; seleção de contextos definitórios; 

compreensão do termo com base nos contextos definitórios e detecção de hiperônimos; 

consulta aos dicionários; esboço da definição formada por [gênero próximo + diferenças 

específicas + informações enciclopédicas adicionais]; seleção de exemplo; redação da 

definição final e finalização do verbete. Por fim apresentamos, em ordem alfabética, todos 

os verbetes elaborados durante a pesquisa, demonstrando o uso dos conhecimentos 

adquiridos durante o processo de fundamentação teórica do trabalho e, portanto, 

empregando as estratégias selecionadas, a partir de nossas leituras, na redação de 70 

verbetes de nossa autoria. 

Pretendemos oferecer esse material lexicográfico resultante da pesquisa a sites 

voltados a cardiopatas congênitos e seus familiares, de modo a divulgar o conhecimento 

proveniente da pesquisa realizada. Tal material também será oferecido a grandes hospitais 

e clínicas que realizem procedimentos em cardiopatas congênitos, sugerindo a publicação 

de um folheto explicativo com as ULEs mais importantes, por exemplo, para ser 

disponibilizado no local e atender a dúvidas de pacientes e familiares. 

Visto que não possuímos os conhecimentos necessários para a criação de uma 

página da Web para disponibilizar esse material, nem sabemos qual seria o alcance de uma 

página criada por nós, decidimos que o ideal é entrarmos em contato com instituições por 

email ou telefone, oferecendo-nos para encaminhar o material via email, de forma tal que 

cada uma delas possa disponibilizá-lo da maneira que melhor as aprouver, e beneficiar um 

público que provavelmente já realiza buscas por informação nessas instituições. 

Pretendemos também realizar uma ou mais publicações na forma de artigo a fim de 

veicular a metodologia do projeto e seus resultados, de forma a estimular projetos 

semelhantes e discussões na área, em especial no que diz respeito à elaboração de 

definições. 

 Tendo finalizado este projeto, além de concluir uma trajetória pré-estabelecida e 

discutir os resultados advindos dessa pesquisa, é possível também visualizar 

encaminhamentos futuros dela. Um exemplo disso são os casos de variação terminológica 

surgidos durante o estudo das listas de ULEs e que não foram estudados e analisados, visto 
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não serem o alvo desta pesquisa. Nossa intenção é estudá-los, num futuro próximo, dentro 

das teorias terminológicas que explicam o processo de variação. 

 Outros caminhos abertos são aqueles sobre o estudo do conjunto terminológico das 

cardiopatias congênitas propriamente dito, que inclui, além do estudo da variação, a 

formação dos termos e sua estrutura morfológica, bem como a busca por equivalência em 

línguas estrangeiras. Ademais, gostaríamos de investigar, futuramente, se a definição do 

tipo redigido por nós, considerada simplificada ou, ao menos, acessível, de fato auxilia o 

consulente não especialista, e se há ajustes que poderiam ser feitos para otimizar a 

compressão do termo científico pelo consulente leigo. 

 Outra possibilidade que se abriu, a qual nos interessou sobremaneira, foi estudar a 

definição espontânea, aquela produzida durante uma situação normal de comunicação, fora 

do contexto do dicionário, identificando seus traços mais comuns e convertendo esses 

dados em informações úteis para a elaboração de definições no âmbito da atividade 

lexicográfica propriamente dita. 
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ANEXOS 
 

 

1.  Lista de unigramas 

candidatos a ULE 

Unigrama Freq. 

Pulmonar 4926 

Cardiopatias 2816 

Pacientes 2762 

Cardiopatia 2615 

Congênitas 2161 

Congênita 2058 

Tratamento 1707 

Cardíaca 1700 

Diagnóstico 1540 

Ventrículo 1516 

Cirurgia 1513 

Coração 1480 

Arterial 1403 

Doença 1354 

Estudo 1295 

Aorta 1202 

Estenose 1190 

Fluxo 1085 

Ventricular 1059 

Defeito 1057 

Saúde 1054 

Comunicação 1036 

CIV 1013 

Insuficiência 1009 

Septo 986 

Artéria 948 

Risco 941 

Canal 919 

Defeitos 914 

Síndrome 882 

Valva 857 

Correção 784 

Cardíaco 769 

Sangue 722 

Pulmonares 717 

Cianose 701 

Hipertensão 692 

Avaliação 690 

Aórtica 689 

Malformações 653 

CIA 650 

Paciente 649 

Artérias 647 

Pressão 647 

Tricúspide 634 

Cirúrgica 623 

Hospital 621 

Anomalias 619 

Interventricular 601 

Alterações 599 

Cardíacas 592 

Shunt 583 

Sopro 580 

Clínico 580 

Fetal 578 

Atresia 576 

Cirúrgico 570 

Fallot 569 

VD 568 

Atrial 558 

Mortalidade 537 

Átrio 532 

Operatório 532 

Vascular 529 

Tetralogia 525 

Circulação 525 

CC 522 

Mitral 512 

Interatrial 510 

Coarctação 488 

Atrioventricular 487 

Precoce 480 

Análise 476 

Complicações 460 

Valvar 459 

Superior 454 

Tronco 446 

Obstrução 438 

Ecocardiograma 435 

Gestação 430 

Sobrecarga 428 

Alta 422 

KG 421 

Quadro 416 

Anomalia 413 

Clínica 412 

Resistência 411 

Prevalência 402 

Sistêmica 396 

PCA 381 

Enfermagem 381 

Cateterismo 377 

Procedimentos 369 

Pediátrica 358 

Sistêmico 358 

Cardíacos 357 

Operação 355 

Dilatação 353 

Oxigênio 353 

Teste 352 

Técnica 349 

Cardiologia 346 

Evolução 344 

Persistência 343 

Lesões 341 

Veia 340 

Arritmias 336 

Clínicas 333 

Exames 331 

Tórax 328 

Aórtico 327 

Crescimento 326 

Neonatal 325 

Down 321 

Vasos 321 

Inferior 306 

Venoso 298 

Hipoplasia 293 

RN 293 

Médico 293 

Ecocardiografia 285 
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VE 284 

Hipertrofia 280 

Veias 279 

QV 272 

Cirurgias 272 

Redução 272 

Hiperfluxo 271 

MG 267 

Arco 265 

Volume 264 

Natal 263 

Oval 262 

Mm 258 

Sobrevida 253 

Gravidez 251 

Intervenção 246 

Cava 243 

Balão 243 

Corações 241 

Funcional 241 

Padrão 241 

Anômala 237 

Freqüência 230 

Anastomose 229 

Cardiopatas 227 

Válvula 227 

Hemodinâmica 226 

Hospitalar 224 

Malformação 223 

Adaptação 223 

Anormalidades 221 

Sistólico 220 

Origem 219 

Enfermeiro 217 

Assistência 216 

Cianóticas 215 

Câmaras 215 

Técnicas 215 

Diagnósticos 210 

Avaliar 209 

Método 208 

Medidas 206 

Anatomia 205 

Dose 205 

Venosa 204 

Disfunção 204 

Lesão 204 

Diâmetro 202 

Débito 202 

UTI 200 

Métodos 199 

Gradiente 198 

Níveis 198 

Complexas 197 

Pulmões 193 

Drenagem 193 

Faixa 192 

Prognóstico 191 

Eletrocardiograma 189 

TGA 189 

Fontan 188 

Saturação 188 

Bandagem 185 

Parto 184 

AP 183 

Infecções 183 

Conexão 183 

Ostium 182 

Ebstein 182 

Radiografia 181 

Gravidade 181 

Resposta 180 

Cardiovascular 179 

Fator 178 

Endocardite 177 

Anel 174 

Frequência 174 

Taussig 173 

Achados 173 

Amostra 173 

Regurgitação 171 

Congênitos 171 

Septal 171 

Feto 171 

Seio 171 

Desvio 171 

Bloqueio 171 

Complexidade 171 

Prevenção 171 

Cardiopata 168 

Parede 168 

Cianogênicas 167 

Síndromes 167 

Acianóticas 165 

Ritmo 163 

ECG 162 

Valvas 162 

Repercussão 162 

Alimentação 162 

ICC 161 

Lactentes 159 

Gestacional 159 

Terapêutica 159 

Ventrículos 158 

Materno 158 

Glenn 157 

Infecção 157 

Respostas 157 

Rubéola 156 

Gestantes 156 

MIN 156 

Medicamentos 156 

Adolescentes 156 

Neonatos 155 

Indicações 155 

MMHG 154 

HAP 154 

Ramo 154 

Taxa 154 

Subclávia 153 

CEC 153 

Oclusão 153 

Infundibular 152 

Dor 152 

Tubo 149 

Comunicações 148 

Extracardíacas 147 

AV 147 

Terapia 147 

Abordagem 146 

DSAV 145 

Coronária 145 



212 

 

 
 
 

Eco 145 

Óbitos 144 

Suspeita 144 

Cateter 143 

AD 143 

Sutura 142 

Cirúrgicos 142 

Internação 142 

Ramos 141 

Manutenção 140 

Hipóxia 139 

Cardiologista 139 

Crises 135 

Manifestações 135 

Ventilação 134 

Arritmia 132 

Ascendente 130 

Porção 130 

Retorno 130 

Hemodinâmicas 129 

Cirúrgicas 129 

Transplante 128 

Patente 128 

Anormalidade 125 

Hospitalização 125 

Pulso 125 

Respiratória 125 

Hipoxemia 124 

Tardio 124 

Sanguíneo 124 

Coronárias 123 

Diabetes 123 

Dispnéia 122 

ML 122 

Crônica 122 

Bulha 121 

Congestiva 120 

Acianogênicas 119 

Tecido 119 

Ausculta 117 

Direitas 117 

Retalho 116 

Doppler 116 

Fisiopatologia 115 

Extracorpórea 114 

Bidirecional 114 

Mecânica 114 

Cardiomegalia 113 

Forame 112 

Prótese 112 

Taquicardia 110 

Intervencionista 110 

Congênito 110 

Infecciosa 110 

Pulmão 110 

Anatômicas 109 

Sinusal 108 

Patologia 108 

Hemodinâmico 107 

Ducto 106 

Intensiva 106 

Arterioso 105 

Cirurgião 105 

Perfusão 104 

Colaterais 104 

Pediátrico 103 

DM 103 

RNV 102 

Maternidade 102 

RVP 101 

Pulsos 101 

Shunts 100 

Intervenções 100 

Conduta 100 

Pericárdio 99 

Eixo 98 

Intensidade 98 

Estatística 98 

EP 97 

Folheto 97 

Reparo 97 

Cuidadora 96 

Falência 96 

Estágio 96 

AE 95 

Átrios 95 

Cavidades 95 

Onda 95 

Sistólica 94 

Biventricular 94 

Oximetria 93 

Contraste 93 

Reintubação 92 

Estenoses 92 

Definitiva 92 

Esternal 91 

Ejeção 90 

IC 90 

SHCE 89 

Folhetos 89 

Coleta 89 

Trissomia 88 

Atrioventriculares 88 

Triagem 88 

Valvoplastia 87 

Obstrutivas 87 

Morfologia 87 

Fetos 87 

Pele 87 

Aneurisma 86 

Angiografia 85 

Mediana 85 

Miocárdio 85 

Achado 84 

SD 83 

Eisenmenger 83 

Diastólica 83 

Complicação 83 

Etiologia 82 

Cuidadores 82 

Ressonância 82 

Implante 82 

QRS 81 

Enxerto 81 

Profilaxia 81 

Doses 81 

Conduto 80 

Norwood 80 

Hipoplásico 80 

CoAo 80 

Infusão 80 

Respiratórias 80 
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Anatômicos 80 

Leito 80 

Patologias 80 

Complementares 80 

Truncus 79 

Orifício 79 

Borda 79 

Forâmen 78 

Situs 78 

Paliativa 78 

Residuais 78 

Diferencial 78 

Lactente 77 

Intercorrências 77 

Inferiores 77 

Magnética 77 

Ligadura 76 

Subaórtica 76 

Prontuários 76 

Percutâneo 76 

Superiores 76 

Estreitamento 75 

Vaso 75 

Magnitude 74 

Fossa 74 

Pediatria 74 

Prostaglandina 73 

QS 72 

Contínuo 72 

Acidose 71 

Edema 71 

Sopros 71 

Vias 71 

Diuréticos 70 

QP 70 

Espontâneo 70 

RX 69 

Síncope 68 

Coronário 68 

Univentricular 68 

Oxigenação 68 

RM 68 

Fibrose 68 

Contínua 68 

Frutosamina 67 

AVC 67 

Morbidade 67 

Fisiologia 67 

Fibrilação 66 

Dissecção 66 

Stent 66 

Estresse 66 

Extubação 65 

Monitorização 65 

Trama 65 

Útero 65 

Neonato 64 

Cardiologistas 64 

SVD 64 

Congestão 64 

Frêmito 63 

Prolapso 63 

Paliativas 63 

Ultrassom 63 

Hipotensão 63 

Incisão 63 

Isquemia 63 

Sangramento 63 

Cavidade 63 

Próteses 63 

Déficit 63 

Bicúspide 62 

Torácico 62 

NM 62 

Cardiomiopatia 61 

Cirurgiões 61 

Pediatra 61 

Canais 61 

Arteriosus 60 

Cuidadoras 60 

Medicações 60 

Quilotórax 59 

Derivação 59 

Fisioterapia 59 

Ultra 59 

Oxigenado 58 

Recorrência 58 

Janela 58 

Taquipnéia 57 

Colateral 57 

Cavas 56 

Apgar 56 

Septais 56 

Amplatzer 56 

Hemoglobina 56 

Volumétrica 56 

Válvulas 56 

Enfermeiros 56 

Controles 56 

Reconstrução 56 

Prematuros 55 

Regressão 55 

Anestesia 55 

Conexões 55 

Vasodilatadores 54 

Vasodilatação 54 

Cúspides 54 

DMG 54 

Embrionário 54 

Anemia 54 

Transicional 53 

Descritores 53 

Fístulas 52 

Nervo 52 

TF 52 

PA 52 

Reoperação 51 

Toracotomia 51 

CIVS 51 

Significância 51 

TC 51 

Infundíbulo 50 

PDA 50 

Metabólica 50 

Membrana 50 

Ruptura 50 

Flutter 49 

Casuística 49 

Fadiga 49 

Hipodesenvolvimento 48 

Embolia 48 

Isomerismo 48 
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Stents 48 

Hematócrito 48 

Trombose 48 

Junção 48 

Nó 48 

Discordância 48 

Medicação 48 

Receptores 48 

RVS 47 

DCC 47 

Prematuridade 47 

FC 47 

Desnutrição 47 

Cálcio 47 

Circulações 46 

Sudorese 46 

PTFE 46 

Coagulação 46 

Extremidades 46 

DSV 45 

Escore 45 

Cromossomo 45 

Hemorragia 45 

Repercussões 45 

Corretiva 45 

Tomografia 45 

Respiração 45 

Músculo 45 

Febre 45 

Interventriculares 44 

Coronariano 44 

HG 44 

Complacência 44 

Raiz 44 

Circulatória 43 

Abaulamento 43 

Morbimortalidade 43 

Reoperações 43 

Paradoxal 43 

Concordância 43 

Gestante 43 

Aéreas 43 

Prolene 42 

Correções 42 

Angioplastia 41 

Mustard 41 

Istmo 41 

Contratilidade 41 

Escores 41 

CID 41 

Dosagem 41 

Injeção 41 

Episódios 41 

Plastia 40 

Cariótipo 40 

TP 40 

Infarto 40 

AT 40 

Enxaqueca 40 

Atriosseptostomia 39 

Bradicardia 39 

Precordiais 39 

SRC 39 

EAO 39 

Turner 39 

Fístula 38 

Membranoso 38 

Bivalvular 38 

Vasculatura 38 

Inibidores 38 

Musculatura 38 

Calibre 38 

Ingestão 38 

Ultrassonografia 37 

Canulação 37 

Multivariada 37 

Policitemia 37 

Exteriorização 37 

Aleitamento 37 

Sódio 37 

PR 37 

Obesidade 37 

Obstruções 36 

Constrição 36 

Digoxina 36 

Sístole 36 

Ventriculotomia 36 

Furosemida 36 

Esternotomia 36 

Hipoxêmicas 36 

Necropsia 36 

Fenda 36 

Agenesia 35 

Cúspide 35 

Miocardiopatia 35 

Espessamento 35 

Coartação 35 

Displasia 35 

Sindrômico 35 

Dispneia 35 

Percentis 35 

Calcificação 35 

Batimentos 35 

Derrame 35 

Pneumonia 35 

MEQ 34 

Catéter 34 

Precórdio 34 

Truncal 34 

Hipotermia 34 

Interatriais 34 

Heparina 34 

Catecolaminas 34 

Amamentação 34 

Sintoma 34 

VCS 33 

VFC 33 

AUQEI 33 

Patch 33 

Hepatomegalia 33 

Recoarctação 33 

Indometacina 33 

Sepse 33 

RNM 33 

Diástole 33 

RNS 33 

CHQ 32 

Dextrocardia 32 

Septum 32 

Descompensação 31 

Vasoconstrição 31 

CCC 31 
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Patência 31 

SVE 31 

FR 31 

EPV 31 

Crista 31 

Computadorizada 31 

Leitos 31 

Cânula 30 

DMPG 30 

Aneurismas 30 

HB 30 

Consanguinidade 30 

Ressecção 30 

Septos 30 

Derivações 30 

Biópsia 30 

BPM 30 

Arteriovenosas 30 

Sedação 30 

Interdependência 30 

Placenta 30 

Dopamina 30 

OR 30 

Abdome 30 

Interposição 30 

Autópsia 30 

Variabilidade 29 

Apêndice 29 

SAT 28 

Ductus 28 

Sucção 28 

Dextroposição 28 

AECC 28 

Bulhas 28 

Paliação 28 

Percentil 28 

Gradientes 28 

Nódulo 28 

Bloqueadores 28 

Nítrico 28 

ETE 28 

Infartos 28 

Suturas 28 

Enzima 28 

Gênese 28 

NYHA 27 

Arteríolas 27 

Dobutamina 27 

Dacron 27 

Insaturação 27 

Sintomatologia 27 

Atriotomia 27 

Cerclagem 27 

SBV 27 

Secção 27 

Marcapasso 27 

Angiotensina 27 

EI 27 

Palpitações 27 

Secreção 27 

Compressão 27 

Cuidador 27 

Lúpus 26 

Tromboembolismo 26 

Ecodoppler 26 

Anticoagulação 26 

Mellitus 26 

Plaquetas 26 

POI 26 

Secreções 26 

Transfusão 26 

Refluxo 26 

Partos 26 

Enfermeiras 26 

 

2. Lista de bigramas 

candidatos a ULE 

Bigrama Freq. 

Cardiopatias congênitas 1480 

Cardiopatia congênita 1394 

Artéria pulmonar 552 

Canal arterial 520 

Ventrículo direito 514 

Insuficiência cardíaca 467 

Ventrículo esquerdo 329 

Estenose pulmonar 324 

Comunicação 
interventricular 

323 

Hipertensão pulmonar 308 

Comunicação interatrial 294 

Fluxo pulmonar 282 

Tratamento cirúrgico 231 

Cirurgia cardíaca 220 

Veia cava 219 

Grandes artérias 218 

Correção cirúrgica 197 

Resistência vascular 194 

Atresia pulmonar 191 

Doença cardíaca 176 

Átrio direito 171 

Defeitos cardíacos 165 

Hipertensão arterial 159 

Arco aórtico 155 

Artérias pulmonares 152 

Valva aórtica 151 

Quadro clínico 145 

Septo atrioventricular 145 

Tronco pulmonar 142 

Veias pulmonares 138 

Grandes vasos 136 

Septo ventricular 134 

Estenose aórtica 129 

Coração esquerdo 128 

Hiperfluxo pulmonar 125 

Valva pulmonar 117 

Atresia tricúspide 116 

Valva tricúspide 116 

Átrio esquerdo 115 

Diagnóstico precoce 115 

Sobrecarga ventricular 114 

Artéria subclávia 113 

Período neonatal 111 

Cateterismo cardíaco 110 

Pressão arterial 110 

Defeito cardíaco 109 

Malformações congênitas 108 

Cardiologia pediátrica 107 

Malformações cardíacas 103 

Forame oval 100 

Débito cardíaco 97 

Drenagem anômala 96 

Septo interventricular 95 

Circulação pulmonar 94 

Exame físico 92 

Doença vascular 93 

Aorta ascendente 91 

Circulação extracorpórea 89 

Fluxo sanguíneo 88 

Tratamento clínico 88 

Terapia intensiva 86 

Sopro sistólico 85 

Retorno venoso 84 
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Fluxo sangüíneo 82 

Valva mitral 82 

Área cardíaca 81 

Defeito septal 77 

Ventrículo único 76 

Função ventricular 73 

Endocardite infecciosa 72 

Idade gestacional 72 

Morte súbita 72 

Forâmen oval 69 

Septo atrial 68 

Anomalias congênitas 67 

Malformações 

extracardíacas 
67 

Ventilação mecânica 66 

Baixo débito 65 

Hipertrofia ventricular 65 

Intervenção cirúrgica 65 

Septo interatrial 65 

Cardiopatias complexas 64 

Circulação sistêmica 63 

Hipofluxo pulmonar 62 

Ostium secundum 62 

Resistência pulmonar 62 

Ressonância magnética 62 

Estenose mitral 61 

Doenças cardíacas 60 

Cardiopatias cianóticas 59 

Ecocardiograma fetal 59 

Procedimento cirúrgico 59 

Aorta descendente 58 

Diagnóstico diferencial 58 

Estenose valvar 58 

Insuficiência mitral 58 

Problemas cardíacos 58 

Valva atrioventricular 58 

Anomalias cardíacas 57 

Trama vascular 55 

Malformação cardíaca 54 

Borda esternal 53 

Manifestações clínicas 53 

Gradiente sistólico 52 

Transplante cardíaco 52 

Bloqueio atrioventricular 51 

Repercussão hemodinâmica 51 

Disfunção ventricular 50 

Glenn bidirecional 50 

Defeitos congênitos 48 

Ostium primum 48 

Procedimentos cirúrgicos 48 

Tronco arterioso 48 

Cirurgias paliativas 47 

Ecocardiografia fetal 47 

Infecções respiratórias 47 

Sopro cardíaco 46 

Cirurgia cardiovascular 45 

Desenvolvimento 
embrionário 

45 

Artérias coronárias 44 

Cateterismo intervencionista 44 

Insuficiência tricúspide 44 

Sangue venoso 44 

Lesões associadas 43 

Fechamento espontâneo 42 

Fluxo sistêmico 42 

Fossa oval 42 

Pós-operatório tardio 42 

Sobrecarga volumétrica 42 

Câmaras cardíacas 41 

Pressão pulmonar 41 

Sobrecarga atrial 41 

Apresentações clínicas 40 

Drenagem venosa 40 

Estudo hemodinâmico 40 

Seio venoso 40 

Valvas atrioventriculares 40 

Diagnóstico clínico 39 

Válvula tricúspide 39 

Insuficiência aórtica 38 

Classe funcional 37 

Defeito congênito 37 

Tronco arterial 37 

Truncus arteriosus 37 

Veias cavas 37 

Vias aéreas 37 

Má formação 36 

Pericárdio bovino 36 

Ramos pulmonares 36 

Artéria coronária 35 

Cuidado transicional 34 

Diagnóstico sindrômico 34 

Ducto torácico 34 

Válvula mitral 34 

Circulação colateral 33 

Cirurgia paliativa 33 

Correção definitiva 33 

Pressão sistólica 33 

Sangue arterial 33 

Técnicas cirúrgicas 33 

Apresentação clínica 32 

Arritmias cardíacas 32 

Características anatômicas 32 

Estrutura cardíaca 32 

Lesões obstrutivas 32 

Origem anômala 32 

Seio coronário 32 

Sistema nervoso 32 

Veia pulmonar 32 

Cardiopatias acianóticas 31 

Efeitos colaterais 31 

Onda P 31 

Cirurgias cardíacas 30 

Função cardíaca 30 

Insuficiência pulmonar 30 

Ritmo cardíaco 30 

Sutura contínua 30 

Tratamento percutâneo 30 

Comunicações 
interventriculares 

29 

Insuficiência respiratória 29 

Raio x 29 

Ritmo sinusal 29 

Sangue oxigenado 29 

Saturação arterial 29 

Acidente vascular 28 

Aleitamento materno 28 

Defeitos anatômicos 28 

Folheto anterior 28 

História familiar 28 

Insuficiência renal 28 

Pressão diastólica 28 

Anel valvar 27 

Conexão anômala 27 

Defeitos septais 27 

Frequência cardíaca 27 

Mortalidade hospitalar 27 

Parada circulatória 27 

Ramo pulmonar 27 

Cirurgia corretiva 26 

Congestão pulmonar 26 

Crises hipoxêmicas 26 

Defeitos associados 26 

Estudo angiográfico 26 

Evolução clínica 26 

Falência ventricular 26 

Fístulas arteriovenosas 26 

Leito vascular 26 

Membros superiores 26 

Regressão logística 26 

Sinais clínicos 26 

Vasculatura pulmonar 26 

 

 

 

 



217 

 

 
 
 

3. Lista de trigramas 

candidatos a ULE 

Trigrama Freq. 

Tetralogia de Fallot 510 

Via de saída 342 

Síndrome de Down 292 

Defeito do septo 267 

Coarctação da aorta 225 

Anomalia de Ebstein 152 

Fatores de risco 152 

Veia cava superior 137 

Resistência vascular 

pulmonar 
131 

Radiografia de tórax 122 

Via de entrada 121 

Insuficiência cardíaca 
congestiva 

116 

Teste do coraçãozinho 107 

Recém nascidos vivos 105 

Doença cardíaca congênita 103 

Coarctação de aorta 94 

Hipertensão arterial 

pulmonar 
86 

Bandagem da artéria 83 

Doença vascular pulmonar 82 

Oximetria de pulso 77 

Defeitos cardíacos 
congênitos 

76 

Defeitos do septo 74 

Veia cava inferior 69 

Cardiopatias congênitas 

acianóticas 
68 

Sobrecarga de volume 67 

Cirurgia de Glenn 65 

Função do coração 65 

Saturação de oxigênio 62 

Tronco da artéria 61 

Saída do VD 60 

MG kg dia 59 

Sobrecarga ventricular 

esquerda 
59 

Operação de Fontan 57 

Artéria subclávia esquerda 56 

Recém nascidos mortos 56 

Cardiopatias congênitas 

cianogênicas 
55 

Forâmen oval patente 55 

Estenose pulmonar valvar 54 

Pós operatório imediato 52 

Sobrecarga ventricular 

direita 
51 

Resistência vascular 

sistêmica 
50 

Taxa de mortalidade 48 

Fator de risco 47 

Síndrome de Eisenmenger 46 

Borda esternal esquerda 44 

Operação de Norwood 44 

Trama vascular pulmonar 44 

Pós operatório tardio 43 

Cirurgia de Jatene 42 

Cardiopatias congênitas 
acianogênicas 

41 

Drenagem anômala total 41 

Forame oval patente 41 

Radiografia do tórax 41 

Artéria pulmonar direita 40 

Baixo débito cardíaco 40 

Cardiopatias congênitas 

cianóticas 
39 

Fluxo de sangue 38 

Desvio de sangue 37 

Valva aórtica bicúspide 37 

Hipertrofia do ventrículo 36 

Hipertrofia ventricular 

direita 
36 

Cirurgia cardíaca pediátrica 35 

Cirurgia de Fontan 35 

Crianças nascidas vivas 35 

Pressão arterial pulmonar 35 

Síndrome de Turner 35 

Artéria pulmonar esquerda 34 

Sistema de condução 34 

Defeito cardíaco congênito 33 

Fração de ejeção 33 

Insuficiência cardíaca 
direita 

32 

Operação de Glenn 32 

Retorno venoso pulmonar 32 

Valva aórtica bivalvular 32 

Diagnóstico pré natal 30 

Insuficiência da valva 30 

Blalock Taussig 

modificado 
29 

Fluxo sanguíneo pulmonar 29 

Shunt sistêmico pulmonar 29 

Defeito septal ventricular 28 

Atresia da valva 27 

Conexão ventrículo arterial 27 

Coração esquerdo 

hipoplásico 
27 

Doenças cardíacas 

congênitas 
27 

Origem da artéria 27 

Septo ventricular íntegro 27 

Shunt E D 27 

Fluxo em cores 26 

Rx de tórax 26 

 

 

 

4. Lista de quadrigramas 

candidatos a ULE 

Quadrigrama Freq 

Persistência do canal 

arterial 
238 

Transposição das grandes 
artérias 

194 

Defeito do septo 

atrioventricular 
120 

Hipoplasia do coração 
esquerdo 

113 

Dupla via de saída 102 

Bandagem da artéria 
pulmonar 

81 

Transição de saúde doença 79 

Unidade de terapia 

intensiva 
69 

Transposição dos grandes 

vasos 
68 

Defeito do septo 

ventricular 
67 

Tronco da artéria 

pulmonar 
56 

Dupla via de entrada 54 

Shunt de Blalock Taussig 47 

Cirurgia de Glenn 

bidirecional 
44 

Grandes vasos da base 40 

Interrupção do arco 

aórtico 
38 

Saída do ventrículo 
esquerdo 

37 

Defeito do septo atrial 35 

Transposição de grandes 

artérias 
35 

Transposição de grandes 

vasos 
35 

Fechamento do canal 

arterial 
29 

Defeitos do septo 

atrioventricular 
26 

 
 

5. Lista de pentagramas 

candidatos a ULE 

Pentagrama Freq. 

Via de saída do VD 56 

Desenvolvimento 
embrionário da 

estrutura cardíaca 

33 

Pós operatório de cirurgia 

cardíaca 
28 

 

6. Lista de hexagramas 

candidatos a ULE 

Hexagrama Freq. 

Via de saída do ventrículo 
direito 

108 

Síndrome de hipoplasia do 

coração esquerdo 
61 

Via de saída do ventrículo 
esquerdo 

36 

Transposição dos grandes 

vasos da base 
26 
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7. Lista de ULEs tipo 

substantivo + adjetivo 

coletadas a partir da alta 

frequência de adjetivos 

ULEs Freq. 

Cardiopatias congênitas 1762 

Cardiopatia congênita 1729 

Artéria pulmonar 730 

Canal arterial 662 

Insuficiência cardíaca 560 

Diagnóstico precoce 480 

Comunicação 
interventricular 

446 

Estenose pulmonar 427 

Hipertensão pulmonar 420 

Comunicação interatrial 386 

Fluxo pulmonar 335 

Tratamento cirúrgico 276 

Cirurgia cardíaca 257 

Atresia pulmonar 250 

Correção cirúrgica 235 

Veia cava 222 

Arco aórtico  203 

Resistência vascular 200 

Septo atrioventricular 193 

Artérias pulmonares 187 

Forame + foramen + 

forâmen oval 
187 

Fluxo sanguíneo  187 

Veias pulmonares 185 

Hiperfluxo pulmonar 183 

Tronco pulmonar 182 

Quadro clínico 182 

Valva aórtica 170 

Estenose aórtica 168 

Período neonatal 168 

Valva pulmonar 147 

Defeitos cardíacos 143 

Veia cava superior 140 

Defeito do septo 
atrioventricular  

138 

Cardiologia pediátrica 138 

Malformações congênitas 136 

Cateterismo cardíaco 133 

Resistência vascular 
pulmonar 

129 

Circulação pulmonar 126 

Sobrecarga ventricular 126 

Defeito cardíaco 125 

Débito cardíaco 124 

Valva mitral 121 

Artéria subclávia 120 

Insuficiência cardíaca 
congestiva 

117 

Malformações cardíacas 114 

Cardiomegalia 113 

Septo interventricular 110 

Tratamento clínico 105 

Circulação extracorpórea 105 

Doença cardíaca congênita 101 

Pós-operatório 101 

Forame + foramen + 

forâmen oval patente 
98 

Área cardíaca 97 

Idade gestacional 97 

Drenagem anômala 96 

Sopro sistólico 95 

Defeito do septo 
ventricular  

92 

Retorno venoso  92 

Septo interatrial 91 

Endocardite infecciosa 91 

Função ventricular 88 

Hipofluxo pulmonar 86 

Doença cardíaca 85 

Sopro cardíaco  85 

Malformações 

extracardíacas 
85 

Ventilação mecânica 85 

Doença vascular pulmonar 83 

Doença vascular pulmonar 83 

Defeito septal  81 

Cardiopatias complexas 80 

Unidade de terapia 
intensiva 

79 

Anomalias congênitas 76 

Circulação sistêmica 76 

Defeitos cardíacos 

congênitos 
76 

Estenose mitral 75 

Intervenção cirúrgica 74 

Ecocardiograma fetal 74 

Pré-operatório 72 

Insuficiência mitral 71 

Manifestação clínicas 71 

Ressonância magnética 70 

Repercussão 

hemodinâmica 
69 

Procedimento cirúrgico 68 

Veia cava inferior 68 

Hipertrofia ventricular 66 

Problemas cardíacos 66 

Fossa oval 66 

Artérias coronárias 65 

Resistência pulmonar 63 

Doenças cardíacas 63 

Seio venoso 63 

Alta hospitalar 63 

Cirurgia cardiovascular 63 

Anomalias cardíacas 62 

Exames complementares 62 

Gradiente sistólico 61 

Malformação cardíaca 60 

Septo atrial 60 

Valva atrioventricular 60 

Estenose valvar 60 

Frequência cardíaca  59 

Disfunção ventricular 59 

Ecocardiografia fetal 59 

Diagnóstico diferencial 59 

Fluxo sanguíneo pulmonar 58 

Defeito do septo atrial 56 

Transplante cardíaco 55 

Trama vascular  55 

Estenose pulmonar valvar 55 

Cardiopatias congênitas 

cianogênicas 
55 

Procedimentos cirúrgicos 55 

Cateterismo 
intervencionista 

55 

Borda esternal 55 

Indicação cirúrgica 54 

Defeitos congênitos 54 

Tronco arterioso 54 

Bloqueio atrioventricular 53 

Fluxo sistêmico-pulmonar 53 

Câmaras cardíacas 52 

Resistência vascular 

sistêmica 
52 

Apresentações clínicas 51 

Insuficiência aórtica 50 

Fechamento espontâneo 49 

Truncus arteriosus 49 



219 

 

 
 
 

Ramos pulmonares 48 

Cirurgias paliativas 48 

Estudo hemodinâmico 47 

Desenvolvimento 
embrionário 

47 

Pressão pulmonar 46 

Trama vascular pulmonar 45 

Sangue venoso 45 

Veias cavas 45 

Cirurgia de Glenn 
bidirecional 

44 

Operação de Norwood 44 

Diagnóstico clínico 43 

Vias aéreas 43 

Seio coronário 43 

Sobrecarga volumétrica 43 

Vias aéreas 43 

Estrutura cardíaca 42 

Arritmias cardíacas 42 

Válvula mitral 42 

Técnicas cirúrgicas 42 

Pós-operatório tardio 42 

Ritmo sinusal 42 

Correção definitiva 42 

Circulação colateral 42 

Cuidado transicional 41 

Exame clínico 40 

Sobrecarga atrial 40 

Cardiopatias congênitas 

acianogênicas 
40 

Função cardíaca 39 

Vida fetal 39 

Shunt sistêmico-pulmonar 39 

Classe funcional 39 

Drenagem venosa 39 

Câmaras direitas 39 

Defeito congênito 39 

Valva aórtica bicúspide 38 

Ducto torácico 38 

Apresentação clínica 37 

Artéria coronária 37 

Ducto arterioso 37 

Veia pulmonar  36 

Lesões obstrutivas 36 

Síndrome de Turner 36 

Insuficiência pulmonar 35 

Cardiologista pediátrico 35 

Cirurgia paliativa 35 

Diagnóstico sindrômico 35 

Congestão pulmonar  34 

Cirurgia cardíaca pediátrica 34 

Valvas atrioventriculares 34 

Membros inferiores 34 

Defeitos septais 34 

Cirurgia corretiva 34 

Análise multivariada 34 

Crises hipoxêmicas 34 

Ritmo cardíaco 33 

Coração fetal 33 

Cardiopatias cianogênicas 33 

Insuficiência respiratória 33 

Análise estatística 33 

Pressão sistólica 33 

Estenose subaórtica 33 

Acidose metabólica 33 

Comunicações 

interventriculares 
33 

Cirurgias cardíacas 32 

Flutter atrial 32 

Alterações hemodinâmicas 32 

Características anatômicas 32 

Efeitos colaterais 32 

Defeitos anatômicos 32 

Tratamento percutâneo 32 

Sutura contínua 32 

Sangue oxigenado 32 

Vasculatura pulmonar 31 

Fibrilação atrial 31 

Anastomose sistêmico-
pulmonar 

31 

Doença crônica 31 

Defeito cardíaco congênito 31 

Sobrecarga biventricular 31 

Valva aórtica bivalvular 31 

Retorno venoso pulmonar 30 

Malformação congênita 30 

Ausculta cardíaca 30 

Válvula aórtica 30 

Anel valvar 30 

Mortalidade hospitalar 30 

Aleitamento materno 30 

Sopro contínuo 30 

Coração univentricular 30 

Embolia paradoxal 30 

Valva truncal 30 

Ramo pulmonar 29 

Foco pulmonar 29 

Evolução clínica 29 

Pressão diastólica 29 

Infecções respiratórias 29 

Lesões residuais 29 

Parada circulatória 29 

Arteríolas pulmonares 28 

Avaliação clínica 28 

Condições clínicas 28 

Cavidades direitas 28 

Fechamento percutâneo 28 

Fístulas arteriovenosas 28 

Óxido nítrico 28 

Falência ventricular 27 

Defeito septal ventricular 27 

Leito vascular 27 

Troca valvar 27 

Septo infundibular 27 

Membros superiores 27 

Seio coronariano 27 

Comunicações interatriais 27 

Tomografia 

computadorizada 
27 

Técnica cirúrgica 26 

Septo membranoso 26 

 

8. Lista de ULEs 

multidisciplinares excluídas 

ULE Freq. 

Pacientes 2762 

Tratamento 1707 

Diagnóstico 1540 

Cirurgia 1513 

Doença 1354 

Estudo 1295 

Fluxo 1085 

Defeito 1057 

Saúde 1054 

Risco 941 

Canal 919 
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Defeitos 914 

Correção 784 

Sangue 722 

Avaliação 690 

Paciente 649 

Hospital 621 

Alterações 599 

Análise 476 

Gestação 430 

Alta 422 

KG 421 

Enfermagem 381 

Procedimentos 369 

Operação 355 

Oxigênio 353 

Teste 352 

Técnica 349 

Exames 331 

Crescimento 326 

Médico 293 

Redução 272 

Cirurgias 271 

MG 267 

Volume 264 

Mm 258 

Gravidez 251 

Padrão 241 

Freqüência 230 

Adaptação 223 

Origem 219 

Enfermeiro 217 

Assistência 216 

Técnicas 215 

Diagnósticos 210 

Qualidade de vida 210 

Método 208 

Medidas 206 

Anatomia 205 

Dose 205 

Diâmetro 202 

Métodos 199 

Níveis 198 

Faixa 192 

Parto 184 

Infecções 183 

Conexão 183 

Gravidade 181 

Fator 178 

Frequência 174 

Desvio 171 

Bloqueio 171 

Complexidade 171 

Prevenção 171 

Ritmo 163 

Repercussão 162 

Alimentação 162 

Lactentes 159 

Infecção 157 

Respostas 157 

Gestantes 156 

Medicamentos 156 

Adolescentes 156 

MIN 156 

Indicações 155 

Ramo 154 

Taxa 154 

MMHG 154 

Dor 152 

Tubo 149 

Comunicações 148 

Terapia 147 

Abordagem 146 

Óbitos 144 

Suspeita 144 

Internação 142 

Ramos 141 

Manutenção 140 

Porção 130 

Retorno 130 

ML 122 

Eixo 98 

Intensidade 98 

Estágio 96 

Exame físico 92 

Coleta 89 

Pele 87 

Doses 81 

Útero 65 

Janela 58 

Controles 56 

Nó 48 

Músculo 45 

Febre 45 

Raiz 44 

HG 44 

Gestante 43 

Mortalidade infantil 39 

Fenda 36 

Sintoma 34 

Meq/l 34 

Aleitamento materno 31 

Leitos 31 

História familiar 28 

Partos 26 

Enfermeiras 26 

Membros superiores 26 

 

9. Lista de ULs refutadas pela 

especialista 

UL Freq. 

QV  272 

RNV 102 

Transição de saúde doença 79 

Cardiopatias congênitas 
acianóticas 

68 

Frutosamina 67 

NM  62 

Cardiopatias cianóticas 59 

DMG 54 

Cardiopatias congênitas 
cianóticas  

39 

SRC 39 

Saída do ventrículo esquerdo 37 

Cuidado transicional  34 

VFC 33 

AUQEI  33 

RNS 33 

CHQ  32 

Cardiopatias acianóticas 31 

CCC  31 

DMPG 30 

OR 30 

AECC  28 

SBV 27 

 


