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Resumo 

 

 

Góes Monteiro, Maria Cristina Guimarães de; Mollica, Maria Cecília de 
Magalhães.  Variação em definições: as construções [SN ser SN] e [SN ser 
quando O].  Rio de Janeiro, 2008. 154p. Tese de Doutorado – Faculdade de 
Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 
 
 
 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar o emprego das estruturas de 

definição [SN ser SN] e [SN ser quando O].  Com base no pressuposto funcionalista 

de que os fenômenos lingüísticos devem ser explicados a partir da relação entre 

linguagem e uso, procura-se analisar as construções gramaticais dentro da situação 

comunicativa em que são empregadas.  Para o processamento da análise, conta-se 

com um corpus de 634 dados obtidos em textos, em forma impressa, virtual e oral.   

Sob o enfoque de Lakoff & Johnson (1980), Dik (1997), Halliday (1994) e Traugott 

(2005), e com o apoio metodológico da Teoria da Variação (Labov, 1979), observa-se 

a influência de aspectos pragmáticos no emprego das duas estruturas, entre eles, a 

presença de marcas de (inter)subjetividade nas definições, a interferência do meio 

pelo qual as estruturas são veiculadas e a área de conhecimento em que a definição é 

utilizada.  Constata-se que as construções [SN ser SN] e [SN ser quando O] 

diferenciam-se em função do envolvimento que se estabelece entre os participantes da 

interação verbal e do registro imposto pela situação, e verifica-se  ocorrência 

significativa da construção não-canônica [SN ser quando O]  no emprego de 

metáforas não convencionais. 
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Abstract 

 

 

Góes Monteiro, Maria Cristina Guimarães de; Mollica, Maria Cecília de 
Magalhães.  Variation in definitions: the constructions [NP be NP] e [NP 
be when CLAUSE].  Rio de Janeiro, 2008. 154p. PhD – Faculdade de Letras, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 
 
 
 
 
This essay intends to analyze the application of definition structures [NP be NP] and 

[NP ser when CLAUSE]. Based on the functionalist presupposition that linguistic 

phenomena shall be explained by the relationship between language and use, it is 

intended to analyze the grammatical constructions in the communicative events in 

which they are applied. In order to process the analysis, it is used a corpus of 634 data 

pieces obtained in printed, virtual and oral texts. Under the focus of Lakoff & Johnson 

(1980), Dik (1997), Halliday (1994) and Traugott (2005), and with the Variation 

Theory (Labov, 1979) methodological support, it is observed the pragmatic aspects 

influence on the application of both structures, among them, the presence of 

(inter)subjectivity traces in the definitions, the interference of the environment in 

which the structures occur and the knowledge area in which the definition is used. It is 

concluded that the constructions [NP be NP] and [NP be when CLAUSE] differentiate 

from each other in function of the involvement established among the participants of 

the verbal interaction and of the record imposed by the context, and it is verified the 

significant occurrence of the non-canonical construction [NP be when CLAUSE] in 

the use of non conventional metaphors. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma definição é um pequeno texto em que se expressa o significado de uma 

palavra.  Segundo Ilari (2002)1, definições podem ser empregadas com finalidades 

diversas, tais como “aumentar o vocabulário, eliminar ambigüidades ou tornar exatos 

os limites de aplicação de palavras conhecidas, mas vagas” e, em sua formulação, 

costumam ser aplicados, principalmente, os verbos ser, significar, consistir, 

constituir, entre outros.  A pesquisa desta tese analisa duas estruturas de definição, 

ambas com o verbo ser: uma considerada canônica e outra, não canônica.  

Observando-se a produção acadêmica de estudantes de Comunicação Social, 

verificou-se, na elucidação de termos que exigiam algum tipo de esclarecimento, o 

uso de duas construções, conforme demonstram os enunciados (01) e (02) a seguir: 

 

(01) Argumentação ética é aquela em que a pessoa que argumenta está 

preocupada em construir uma boa imagem de si. (Resposta à questão discursiva – 

Graduando de Comunicação Social /Anexo 2 – n˚ 083) 

(02) Argumento pelo exemplo é quando se toma por base outras pessoas, 

utilizando exemplos para poder defender sua tese principal. (Resposta à questão 

discursiva – Graduando de Comunicação Social /Anexo 2 – n˚ 081) 

 

Essas estruturas também estão presentes ao longo de todo o texto da escritora 

Adriana Falcão, no livro Mania de Explicação, de onde foram retirados os enunciados 

(03) e (04): 

 
 
(03) Irritação é um alarme de carro que dispara bem no meio do seu peito. 

(Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001 / Anexo 2 – n˚094)  

(04) Lembrança é quando, mesmo sem autorização, o seu pensamento 

reapresenta um capítulo. (Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 

2001 / Anexo 2 – n˚097)  

 

Além disso, é interessante mencionar a ocorrência de comentários, em um 

blog português (cf. Anexo I),  sobre o emprego da estrutura “é quando” em situações 

                                                 
1 ILARI, R. Definições. In: Introdução ao estudo do léxico.  São Paulo: Ed. Contexto, 2002. pp. 55-63. 



pedagógicas: “Qual é o professor que nunca se queixou de que os seus alunos iniciam 

a explicação de um conceito com aquele nefasto "é quando..."?  Julgo que todos se 

lamentam do mesmo...”2 (S. Leite, 12/04/2007) 

Constata-se, portanto, que o emprego das duas estruturas, utilizadas em 

definições de termos codificados por diferentes variáveis, acontece em situações reais 

de uso e não só em língua portuguesa; também ocorre em outras línguas, como 

revelam os exemplos a seguir, em inglês e francês: 

 
(05) “Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has 

found words.”  Robert Frost       (www.thinkexist.com) 

(06) A dilemma is when you don’t know which way to turn. 

(www.bartleby.com) 

(06a) A dilemma is a situation in which you don’t know which way to turn. 

(www.bartleby.com) 

(07) "L'honneur, c'est quand le fort s'applique à aider le moins fort". Abbé 

Pierre (Assemblée Nationale, 24 janvier 2006).      (blogs.microsoft.fr) 

(08) La théorie, c'est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne. La 

pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sais pourquoi. 

(forums.igeneration.fr) 

   

 Julga-se, então, pertinente o objeto de estudo da pesquisa que se propõe 

desenvolver.  Existe um fenômeno lingüístico variável, que é encontrado, inclusive, 

em outras línguas além do português, mas que, até o momento, não tinha sido alvo de 

investigação.  Acrescenta-se a isso o possível interesse interdisciplinar pelo trabalho, 

visto que a definição está implicada em áreas diversas do conhecimento.    

A noção de definição envolve a questão de significação e, conseqüentemente, 

remete à complexidade implicada em tal assunto, no que diz respeito, principalmente,  

às formas variadas de se abordar o conceito de significado, o que será comentado 

mais adiante.  No entanto, é importante deixar claro que não se pretende enveredar 

aqui pelos campos da lógica e da filosofia, ainda que seja necessário percorrê-los vez 

por outra, tendo em vista o estreito vínculo que se estabelece entre eles e o assunto em 

foco.  Este estudo concentra-se no âmbito da Lingüística e seu interesse está centrado 

                                                 
2 Blog de Silva Leite – acesso em 12/04/2007, às 14h20min.  Indicação da Profa. Maria Cláudia Freitas 
(Projeto Linguateca – Pólo de Coimbra)  
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na variação das duas estruturas aqui descritas como [SN ser SN] e [SN ser quando O]. 

Cabe justificar que, com o objetivo de realçar a estrutura é quando em relação ao 

emprego do verbo ser apenas, optou-se por destacar a conjunção quando da oração 

que ela introduz.  

Considerando-se o princípio da não-sinonímia (Goldberg, 1995)3, o qual 

estabelece que duas construções sintaticamente diferentes devem ser semântica ou 

pragmaticamente distintas,  pretende-se mostrar que cada uma dessas estruturas 

parece atender a uma determinada funcionalidade no sistema lingüístico.  Procura-se 

identificar os fatores que levam o falante a fazer uso de uma estrutura em detrimento 

da outra. 

Ao contrário do que é proposto tradicionalmente, a definição parece apresentar 

marcas de subjetividade decorrentes da experiência do indivíduo, como ilustram os 

exemplos (09) e (10) a seguir:   

 

(09) Eficiência é quando o congresso rouba, ele mesmo investiga e absolve. 

(www.geocities.com / Anexo 2 – n˚353) 

(10) A caatinga é uma formação vegetal bastante pobre que ocupa cerca de 

11% do território brasileiro.  (Moreira, I. O Espaço Geográfico – Geografia Geral e 

do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002. / Anexo 2 – n˚505) 

 

Em (09), fica evidente o ponto de vista do enunciador ao conceituar o termo 

eficiência.  Percebe-se claramente a sua ironia ao remeter a definição para o campo da 

política, mas o fato de ter escolhido esse campo e não outro, por si só, já constitui 

marca de subjetividade de quem enuncia a definição.  É o que ocorre em (10) de 

forma mais atenuada.  A caatinga foi definida não só em termos de suas 

características físicas, mas também em função de sua localização espacial.  Além 

disso, há em (10) uma avaliação explícita “bastante pobre”, que é um conceito 

relativo. 

Neste trabalho, pretende-se mostrar que as definições não só podem trazer 

marcas  da subjetividade do enunciador, mas também podem apresentar traços que 

denotem envolvimento com o interlocutor.  Investiga-se aqui se o emprego da 
                                                 
3 GOLDBERG, A. Constructions – a construction grammar approach to argument structure.  Chicago: 
The University of Chicago Press. 1995. 
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estrutura [SN ser quando O] estaria estreitamente ligado a tais particularidades e se o 

uso dessa construção estaria relacionado a contextos de informalidade.      

Cabe, assim, revelar a pertinência em se admitirem como base teórica deste 

trabalho pressupostos relacionados a uma perspectiva funcionalista da linguagem, a 

partir da qual a língua é vista como um instrumento de comunicação e deve ser tratada 

como uma estrutura maleável, sujeita a pressões oriundas das diferentes situações 

comunicativas, que ajudam a determinar sua estrutura gramatical (Martelotta & 

Areas, (2003: 20)4.   

De acordo com a visão funcionalista, os falantes de uma língua interagem 

socialmente por meio da linguagem, e essa interação verbal é uma atividade 

cooperativa estruturada, uma vez que se organiza em torno de regras sociais, normas 

ou convenções.  Decorre daí o compromisso do enfoque funcionalista em descrever a 

linguagem não como um fim em si mesmo, mas como um requisito pragmático da 

interação verbal (Dik, 1997).   

Um aporte funcionalista, portanto, baseia-se fundamentalmente na Pragmática, 

a partir da qual deve-se estudar a Semântica e a Sintaxe.  Visto que se acredita que  o 

uso das estruturas de definição [SN ser SN] e [SN ser quando O] esteja relacionado a 

questões referentes à relação forma/função, com funcionalidades diferenciadas, fica 

em evidência o caráter pragmático implicado no estudo, o que vem autorizar as pontes 

teóricas que se estabelecem vez por outra na pesquisa entre a Lingüística Funcional e 

a Lingüística Cognitiva. 

Tendo em vista, ainda,  o fato de o fenômeno em tela ser variável, admite-se 

utilizar a metodologia da Teoria da Variação, por meio de uma análise correlacional 

de base quantitativa.  Sob essa perspectiva, variáveis lingüísticas e não-lingüísticas 

tornam-se hipóteses de trabalho e fazem parte de um conjunto complexo de 

correlações cujo efeito pode ser de  inibir ou favorecer o uso das variantes estudadas 

na tese.  Pretende-se identificar os grupos de fatores internos ou externos à língua que 

influenciam o emprego das formas variantes  [SN ser SN] e [SN ser quando O] 

focalizadas. 

                                                 
4 MARTELOTTA, M. E. & AREAS, E. K. A visão funcionalista da linguagem no século XX. In: 
MARTELOTTA, M. E., CUNHA, M. A. F. & OLIVEIRA, M. R. (orgs). Lingüística funcional – teoria 
e prática. Rio de Janeiro: DP&A Ed., 2003. pp. 17-28. 
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Assim, o primeiro capítulo deste trabalho visa apresentar as várias concepções 

de significado que permeiam estudos lingüísticos e filosóficos.  O segundo capítulo 

trata de alguns conceitos de definição.  Revelam-se os pontos de vista de Hegenberg 

(1974), no âmbito da Filosofia, e de Dik (1997) e Lakoff & Johnson (1980),  no 

campo da Lingüística.  No terceiro capítulo, encontram-se as hipóteses motivadoras 

das reflexões realizadas, e, no capítulo seguinte, descreve-se a metodologia utilizada 

na pesquisa.  O quinto capítulo é dedicado à exposição dos pressupostos teóricos que 

servem de base à pesquisa.  Apresenta-se  um panorama da Sociolingüística 

Variacionista, com base nas idéias de Labov (1979), e, a seguir, são expostas algumas 

visões funcionalistas da linguagem, como as de Givón (1995) e, mais 

especificamente, as de Dik (1997) e Halliday (1994).   As idéias de Traugott (2005) 

sobre objetividade e (inter)subjetividade também são expostas nessa ocasião, assim 

como a noção de envolvimento para Chafe (1985) e Tannen  (1985).    

O sexto capítulo é voltado para a análise do efeito de sete grupos de fatores 

sobre a emergência das variantes em tela e para a interpretação dos resultados 

alcançados.  No capítulo final, são postas as conclusões obtidas nesta fase de 

pesquisa. 



1. O SIGNIFICADO DE “SIGNIFICADO”  

 

 Neste trabalho, parte-se do fato de que o falante do português dispõe das 

construções [SN ser SN] e [SN ser quando O] para elaborar definições.  Como a 

noção de definição compreende a idéia de significação – ao se definir um termo, 

apresenta-se um significado para esse termo – devem ser observados aqui alguns 

quadros conceituais sobre a forma como a língua refere o mundo.  

 

1.1  A diversidade de conceitos no âmbito da Lingüística 

 

Não há, na Lingüística contemporânea, uma única resposta para a questão do 

significado, nem uma única maneira de descrever sentidos.  Objeto de estudo da 

Semântica, o conceito de significação varia bastante entre semanticistas. 

Ilari e Geraldi (1994)5 referem-se à Semântica como um domínio instável.  Os 

autores revelam a existência de inúmeras posições sobre o que é significação e dizem 

ser essas “extremamente matizadas”:  

 

“vão desde o realismo dos que acreditam que a 
língua se superpõe como uma nomenclatura a um 
mundo em que as coisas existem objetivamente, até 
formas de relativismo extremado, segundo as quais é 
a estrutura da língua que determina nossa capacidade 
de perceber o mundo; desde a crença de que a 
significação de uma expressão fica cabalmente 
caracterizada pela tradução em outra expressão, até a 
crença de que qualquer tradução é impossível e para 
compreender a significação de uma palavra ou frase 
se exige a participação direta em atividades de um 
determinado tipo.” (Ilari e Geraldi, 1994: 5-6)     

 

Segundo Pires de Oliveira (2003: 17)6, “definir o objeto de estudos da 

Semântica não é uma tarefa simples”, pois não existe entre os semanticistas consenso 

sobre o conceito de significado.  Para a autora, uma das razões para que isso ocorra 

relaciona-se ao fato de o significado estar ligado à esfera do conhecimento, 

ultrapassando, portanto, o âmbito da Lingüística. 

                                                 
5 ILARI, R. & GERALDI, W.. Semântica. 6ª. ed.. São Paulo: Ed. Ática, 1994. 
6 PIRES DE OLIVEIRA, R. Semântica. In: MUSSALIN, F & BENTES, A. C. (org.). Introdução à 
lingüística: domínios e fronteiras, vol. 2. 3ª. ed.. São Paulo: Cortez, 2003. pp. 17-46.  



  Se existem formas variadas de tratar o significado, existem, igualmente, 

várias semânticas: “cada uma elege a sua noção particular de significado, responde 

diferentemente à questão da relação linguagem e mundo e constitui, até certo ponto, 

um modelo incomunicável com outros.” (Pires de Oliveira, 2003:18) 

No estruturalismo de Saussure, por exemplo, o significado se estabelece por 

meio de diferenças com relação a outros significados, não estando, dessa forma, 

relacionado ao mundo.  Como a autora explana, o significado da palavra mesa é 

definido não por ser o nome de um objeto no mundo, mas por não ser um outro 

significado, ou seja, por não ser cadeira, sofá, abajur (Pires de Oliveira, op. cit.). 

Já no modelo lógico, a relação da linguagem com o mundo é essencial para a 

compreensão do significado, uma vez que este é composto de duas partes: o sentido e 

a referência.  O sentido de um nome, nesse caso, está vinculado ao modo de 

apresentação do objeto(referência) no mundo. 

O significado pode ser visto ainda como resultado do jogo argumentativo 

criado na e pela linguagem, ou, numa outra acepção, pode ser “adquirido por meio de 

nossas manipulações sensório-motoras com o mundo” (Pires de Oliveira, op. cit.). 

Guimarães (2006)7 também faz referência às “diversas direções nos estudos 

da significação” e menciona a existência de diferentes tratamentos dispensados à 

questão do significado.  O autor arrola cinco modos de considerar a significação, 

alguns já citados neste trabalho com base em Pires de Oliveira (2003).  

O primeiro deles encontra-se vinculado ao estruturalismo e concebe a 

significação a partir da relação entre os elementos lingüísticos: a significação se 

realiza pela relação das palavras na língua, como ocorre, por exemplo, com assento, 

sofá e poltrona. 

 O segundo modo é visto como referencialista na medida em que considera a 

significação uma relação entre elementos lingüísticos e o mundo, remetendo, 

portanto, o conceito de significação ao conceito de verdade.  Nessa perspectiva, o 

estudo da significação deve levar em conta as frases em que as palavras são 

empregadas: “o que orienta a consideração da significação é a relação da frase e das 

expressões que a compõem, com as situações no mundo às quais as frases se 

relacionam.” (Guimarães, 2006: 116)  

                                                 
7 GUIMARÃES, E. Semântica e Pragmática. In: GUIMARÃES, E. & ZOPPI-FONTANA, M. (Orgs.). 
Introdução às ciências da linguagem – A Palavra e a frase. Campinas: Pontes, 2006. pp. 115-146.   
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 Já o terceiro modo de abordar significação leva em conta a situação em que a 

frase é dita.  O sentido, nessa perspectiva, é construído a partir da relação que se 

estabelece entre os interlocutores em ação, devendo-se considerar a intenção de quem 

fala. 

 No que diz respeito ao quarto modo, o sentido não se encontra na língua, mas 

no seu funcionamento; não é obtido da relação da frase com as coisas, nem da 

intenção daquele que fala em comunicar algo a alguém, mas da relação que se 

estabelece entre aquele que fala e a língua.  O sentido das palavras e expressões é 

decorrente das condições de funcionamento da língua no momento em que é utilizada 

por aquele que fala.    

 No quinto e último modo, a significação é determinada “pelo que as palavras 

acabam por significar em virtude do funcionamento da língua segundo as condições 

históricas em que este acontecimento (do funcionamento da língua) se dá.” 

(Guimarães, 2006: 117)  A descrição do sentido, nesse caso, atenta para o fato de que 

aquele que fala está sempre numa determinada posição social a partir da qual possui 

voz. 

 Tamba-Mecz (2006)8 também faz referência às diversas concepções de 

sentido comumente encontradas nos livros de Semântica e revela que não há 

uniformidade na maneira de abordar a questão da significação: 

                                                

 

“Os ‘modelos’ de descrição ou de teorização das 
significações são, em sua maioria, tomados de 
empréstimo de ramos mais ‘avançados’ da 
lingüística, tais como a fonética histórica ou a 
fonologia, ou de outras ciências: biologia, 
antropologia, sociologia, psicologia, ciências da 
informação, lógica especialmente, e variam segundo 
as opções científicas de cada época.” 

                                  (Tamba-Mecz, 2006: 12-3) 
 
      

Assim, reconhecendo o fato de que as relações de significação não só são 

tratadas por meio de tradições filosóficas ou de transcrições lógico-matemáticas, mas 

também apresentam “‘percepções’ lingüísticas divergentes, até mesmo 

contraditórias.” (Tamba-Mecz, 2006: 69), a autora admite a dificuldade em tornar as 

 
8 TAMBA-MECZ, I. A Semântica.  São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 
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relações entre forma e sentido mais explícitas, ainda que sejam irrefutáveis para o 

falante comum e para o lingüista. 

  Tais relações podem ser concebidas de diferentes maneiras: pode-se isolar o 

sentido no interior dos sistemas lingüísticos, por exemplo, ou, ao contrário, pode-se 

vinculá-lo a aspectos extralingüísticos, de ordem pragmático-enunciativa, sociológica 

ou cognitiva.  Prioriza-se, portanto, a sua organização sistemática ou as condições de 

uso. 

 

1.2 Traços da herança filosófica nas concepções de significado 

 

Ancorada na Filosofia, Martins (2003)9 aponta as diferentes concepções de 

significado que têm permeado os estudos lingüísticos contemporâneos.  A autora 

arrola as perspectivas realista, mentalista e pragmática no tratamento da questão do 

sentido, no entanto deixa claro que  

 

“a diferença entre os ângulos parece se dar não pela 
exclusão de quaisquer dimensões, mas antes pela 
tendência alternada de eleger-se uma delas como 
condição mais nuclear para o sentido.” (Martins, 
2003: 442) 

 

 De acordo com o ponto de vista realista, as palavras têm o propósito de 

representar a realidade, de identificar partes e dados do mundo real.  Na perspectiva 

mentalista, elas remetem a acontecimentos mentais compartilhados entre falantes e 

ouvintes.  Na concepção pragmática, o sentido das palavras é construído no decorrer 

das “práticas e costumes de uma comunidade lingüística, historica e culturalmente 

determinada” (Martins, 2003: 442). 

 Como observa a autora, é interessante notar que as três concepções são, de 

alguma forma, acolhidas pelo senso comum.  Para corroborar tal colocação, Martins  

mostra que o fato de a palavra telefone identificar uma série de objetos do mundo real, 

por exemplo,  está em sintonia com a visão realista, enquanto o comentário “não estou 

encontrando as palavras certas para as minhas idéias” é uma clara referência à 
                                                 
9 MARTINS, H..  Três caminhos na Filosofia da Linguagem. In: MUSSALIN, F & BENTES, A. C. 
(org.). Introdução à lingüística: fundamentos epistemológicos, vol. 3. 2ª. ed.. São Paulo: Cortez, 2003. 
pp. 439-473. 
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concepção mentalista de que as palavras representam acontecimentos mentais. Já o 

fato de o conceito da palavra beleza apresentar diferenças entre gerações seria, 

segundo a autora, uma prova de que o sentido é determinado historica e 

culturalmente.  

 Deve-se observar, entretanto, que a correspondência entre nomes e coisas, 

estabelecida na perspectiva realista, não atende a um número de palavras bastante 

expressivo, como exemplificado pela própria autora com as palavras fada, 

providência e talvez.  

O caso de fada, indica Martins (2003), seria contemplado pela visão 

mentalista, uma vez que, nesse âmbito, os significados são considerados entidades 

puramente mentais, sem que apresentem necessariamente correspondência no mundo 

real.  Por outro lado, deve-se salientar a inadequação do ponto de vista mentalista se 

entidades mentais forem concebidas como memórias imagéticas das coisas.   Como 

questiona a autora, “qual seria, por exemplo, a imagem de cachorro capaz de reunir 

um boxer, um pequinês e um pastor alemão?” E a imagem de palavras como não, 

justiça, coerência etc.? (Martins, 2003: 444)   

A abordagem pragmática parece aqui se destacar das demais, porque 

estabelece que o significado não é obtido em função de coisas reais ou mentais, mas 

em função de usos culturalmente determinados.  Nesse caso, no entanto, há um outro 

impasse: como garantir a estabilidade das palavras, se elas não se encontram 

vinculadas a entidades reais ou mentais?  Segundo Martins (2003), ainda que se adote 

a idéia de que os usos das palavras se dão a partir de convenções estipuladas 

comunitariamente – uma visão “contratualista”, sabe-se  que dificilmente se pode 

alterar ou modificar a língua que se herdou: “as regras de uso das palavras parecem 

exercer sobre nós, ao contrário, um  poder coercitivo”. (Martins, op. cit.) 

 De acordo com a autora, em uma determinada pesquisa, independente do 

caminho a ser tomado, deve-se reconhecer que a questão do sentido é complexa, não 

podendo ser estabelecida imperativamente.  Essa complexidade  está relacionada à 

herança deixada pelos gregos, mais especificamente, à “polarização entre os sofistas, 

por um lado, e os filósofos ditos socráticos, notadamente Sócrates (pela voz de 

Platão), Platão e Aristóteles, por outro.” (Martins, 2003: 447) 

 Na esfera sofista, concentra-se a idéia de que a verdade é relativa e mutável, 

uma vez que é resultante das opiniões que os homens têm das coisas, como está 
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explícito no dito sofístico “O homem é a medida de todas as coisas”, de Protágoras. 

Em oposição a essa concepção, encontra-se a abordagem dos filósofos socráticos de 

que as coisas apresentam uma essência permanente, uma verdade única e fixa, “que 

transcende a experiência humana concreta e vária do real – uma verdade que 

ultrapassa as opiniões dos homens sobre as coisas” (Martins, 2003: 448-9).   

 Martins associa a visão dos sofistas à perspectiva que ela denomina 

pragmática e a dos socráticos aos pontos de vista realista e mentalista.  De acordo com 

o pensamento sofístico e a visão pragmática da linguagem, o sentido não é fixo nem 

inerente à expressão lingüística, é obtido na prática, na situação de comunicação 

vivenciada: 

 

“(...) a linguagem significa quando é usada em 
circunstâncias concretas e variáveis, inscrevendo-se 
nos assuntos humanos e com eles mantendo laços 
mutuamente constitutivos.  O que uma expressão 
vem significar é algo mutável, que se institui no 
próprio curso das nossas práticas, no entrelugar 
deixado pela não-fixidez de nossas crenças e pelo 
potencial persuasivo e mesmo demiúrgico da 
linguagem.” (Martins, 2003: 452-3) 

 

 Por outro lado, a variação e a mutabilidade preconizadas pelos sofistas são, 

segundo Platão, características do mundo sensível das aparências.  Sob essa superfície 

inconstante do real, está a verdadeira essência das coisas – universal e intemporal.  

Nesse sentido, é importante deixar claro que, para Platão, as essências existem em si 

mesmas, não existem na mente humana como representações mentais ou como 

conceitos, não estão nos objetos nem nos sujeitos.  Para ele, “a linguagem só pode ter 

como vocação representar a dimensão fixa e eterna do real” (Martins, 2003: 461). 

Dentro dessa perspectiva,  as expressões lingüísticas têm como objetivo representar a 

realidade essencial das coisas, estabelecendo, portanto, o predomínio da verdade 

sobre o consenso.  

 Se a função maior da linguagem, de acordo com a ótica platônica, é a de 

descrever ou representar o real, fica evidente a relação entre tal visão e a concepção 

realista da linguagem e do sentido.  Entretanto, vale mencionar que alguns estudiosos 

vêem Platão como um precursor da perspectiva mentalista, uma vez que, para ele, as 

essências estão em um plano “abstrato e virtual, transcendente e distinto da realidade 

assim como percebida pelos sentidos” (Martins, op. cit.).    
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 Martins (2003)  considera a relevância de tal ponderação, mas ressalta a ênfase 

da abordagem platônica no que diz respeito à idéia de que as essências são “entidades 

externas ao sujeito”, o que estreita definitivamente a relação do sentido com o real. 

 De acordo com a autora, apesar de a visão de Aristóteles também apresentar 

forte ligação com a concepção realista do significado, é a perspectiva aristotélica que  

está mais explicitamente associada à compreensão mentalista da significação na 

linguagem, já que a função básica das expressões lingüísticas é representar aquilo que  

se encontra no espírito:   “A linguagem simbolizaria em primeiro lugar aquilo que vai 

no espírito, o resultado do impacto do mundo sobre o homem, o modo como aquele o 

afeta.” (Martins, 2003: 465)   

Para evitar o relativismo, Aristóteles considera que “as afecções da alma são 

as mesmas para todos”, tendo em vista que essas, segundo ele, representam por 

semelhança a estrutura do real: 

 

“(...) os homens apreendem o mundo de forma 
universal e são, pelo exercício de sua faculdade 
racional, capazes de reproduzir internamente, sob a 
forma de uma espécie de linguagem universal, a 
ordem essencial da realidade – suas entidades, 
propriedades e relações.  As línguas são, por sua vez, 
sistemas de símbolos convencionais destinados a 
representar essa linguagem universal.  É pela 
postulação dessa cadeia duplamente simbólica – a 
linguagem simboliza o pensamento, que por sua vez 
simboliza o real – que se pode dizer do mentalismo 
aristotélico que é um mentalismo realista.” (Martins, 
2003: 467) 

 

 

 Assim, pode-se dizer, no que diz respeito à questão da linguagem e do sentido, 

que as três perspectivas, apresentadas aqui de forma bastante resumida, podem ser, 

ainda, sintetizadas em duas: a perspectiva platônico-aristotélica, a partir da qual as 

línguas humanas possuem o propósito de descrever ou representar a ordem externa 

universal, e a perspectiva sofista, segundo a qual as palavras são destituídas de 

qualquer sentido imanente e a linguagem é vista como “práxis circunstanciada pela 

cultura, pela história, pelas idiossincrasias de cada ocasião do contato verbal” 

(Martins, 2003: 470).  
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 Vale salientar que a visão pragmática do significado apresenta relação direta 

com a perspectiva de Wittgenstein, que, em suas Investigações Filosóficas10, propõe 

elucidar o significado das palavras por meio da descrição do seu uso.   Para o  

filósofo, a atitude metafísica deve ser substituída pela atitude prática: não se deve 

indagar sobre os significados das palavras, deve-se, sim, investigar suas funções 

práticas, tomar conhecimento dos empregos das palavras nos mais variados contextos.  

Desloca-se o olhar do teor conceitual das palavras, próprio de uma contemplação 

essencialista da linguagem, para o seu caráter contextual e instrumental.  Tudo torna-

se, portanto, acidental (pág. XIII).  Nesse sentido, se os significados não são entidades 

autônomas e precisas como tradicionalmente costumam ser considerados, o terreno 

das definições passa a ser colocado à prova.    

De um lado a definição, numa abordagem tradicional, procura expressar a 

essência de um termo, sendo entendida como delimitação de uma espécie em função 

do seu gênero e da diferença específica – visão relacionada ao essencialismo e à 

perspectiva platônico-aristotélica da linguagem.  De outro ângulo, ela é vista como 

uma atividade que se desenvolve a partir de informações empíricas, uma vez que 

representa o uso que os falantes de uma língua fazem de determinado termo, em 

determinado contexto – o que corresponde à visão relativista do significado, herdada 

dos sofistas e presente na filosofia wittgensteiniana.    

 Pode-se observar, portanto, que a compreensão da linguagem e do sentido está 

vinculada a duas noções que se contrapõem desde os primórdios da Filosofia:  o 

essencialismo e o relativismo.   Na próxima seção, indica-se qual delas parece ser a  

mais coerente com o tópico desenvolvido neste trabalho.    

 

1.3 Essencialismo ou  relativismo: a perspectiva adotada 

 

Pelo que foi exposto até o momento, pode-se observar que, no tratamento do 

significado, há dois conceitos dicotômicos implicados no que diz respeito à 

compreensão da realidade: o essencialismo e  o relativismo.   

O essencialismo enfatiza a existência de uma verdade absoluta, incondicional, 

a qual se procura buscar.  Nesse sentido, a ciência apresenta um papel fundamental, 

uma vez que seria responsável por fornecer uma avaliação correta, definitiva e geral 
                                                 
10 WITTGENSTEIN, L.  Investigações Filosóficas.  Coleção Os Pensadores.  São Paulo: Nova 
Cultural, 1989. 
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da realidade, um ponto de vista válido e não-tendencioso. Tomado por uma visão 

inteiramente objetivista, o essencialismo admite que o mundo é construído por 

objetos, que têm propriedades, independentemente de qualquer pessoa ou ser que os 

manipule ou experiencie. Os objetos são compreendidos em termos de categorias e 

conceitos, e essas categorias e conceitos correspondem a propriedades inerentes aos 

objetos e às relações entre eles.  Dentro dessa perspectiva, as palavras assumem 

sentidos fixos, os significados devem ser claros e precisos, o que permite julgar as 

declarações, objetivamente, em verdadeiras ou falsas.    

Já o relativismo leva em conta os sentidos na prática das atividades diárias, a 

partir das quais se desenvolvem intuições em que se pode confiar.  A linguagem 

expressa os aspectos pessoais da experiência, as palavras assumem novos 

significados.  Sobressai a subjetividade enredada nos sentimentos, nas práticas 

morais, na sensibilidade estética e na consciência espiritual no contato com a  

realidade.   

 Se a objetividade implicada no essencialismo carrega, em geral,  uma 

conotação bastante positiva na cultura ocidental contemporânea, a subjetividade 

inerente ao relativismo é vista com restrições porque ela pode levar a um 

distanciamento da realidade.  Ser subjetivo é ser irracional, é render-se a emoções e 

poder gerar injustiças, uma vez que conta com um ponto de vista pessoal e individual.  

Deve-se lembrar, porém, que a objetividade, por sua vez, também pode ser prejudicial 

por ignorar experiências pessoais significativas e relevantes em nome de uma postura 

universal e impessoal. 

 Neste trabalho, assume-se uma posição que admite, de certa forma, as duas 

abordagens.  Acredita-se na existência de uma objetividade relativa (Lakoff e 

Johnson, 1980), oriunda de um sistema conceptual que se baseia em experiências 

obtidas em interações diárias dos usuários da língua com o ambiente físico e cultural.  

Sendo assim, a definição, que, tradicionalmente, encontra-se vinculada à idéia de  

generalização, por meio da qual procuraria expressar a essência de um termo, verdade 

única e absoluta, deve ser vista como uma atividade que se desenvolve a partir de 

informações empíricas e que deixa transparecer marcas de certa subjetividade em sua 

estrutura.   Reporta-se mais uma vez a Wittgenstein, uma vez que o filósofo ressalta o 

caráter parcial e incompleto das definições, sem, no entanto, ignorar sua utilidade.  As 

definições apóiam-se sempre em um conhecimento prévio, derivado do uso.  O fato 
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de se dispor de diferentes construções lingüísticas para representar definições vem 

justamente corroborar essa visão.   

 



2. ALGUNS CONCEITOS DE DEFINIÇÃO   

 

2.1 No âmbito da Filosofia 

 

Como foi mencionado anteriormente (cf. Introdução), as estruturas [SN ser 

SN] e [SN ser quando O], objeto de análise de pesquisa de tese de doutorado, foram 

identificadas como construções de definição, que têm o objetivo de explicar ou 

elucidar um termo cuja entidade é um referente nominal.  O caráter elucidativo da 

definição está implícito na maior parte das acepções dos vocábulos definição e 

definir, encontrados no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque 

de Holanda Ferreira11: 

 

Definição. [Do lat. definitione.]  S.f.  1. Ato de 
definir; determinação exata. 2. Expressão com que se 
define. 3. Explicação precisa; significação. 4. 
Exposição, descrição, enunciação. 5. Decisão, 
resolução. 6. Qualidade duma visão ou duma 
fotografia em que os detalhes são nítidos  e os 
contrastes marcados. 7. Lóg. Determinação de 
compreensão de um conceito.  8. Lóg. Enunciado de 
uma identidade cujo primeiro termo é o termo a 
definir e o outro se compõe unicamente de termos ou 
sinais conhecidos.  
 
Definir. [Do lat. definire.] V.t.d. 1. Determinar a 
extensão ou os limites de; limitar, demarcar. 2. 
Enunciar os atributos essenciais e específicos de 
(uma coisa), de modo que a torne inconfundível com 
outra. 3. Explicar o significado de; indicar o 
verdadeiro sentido de.  4. Dar a conhecer de maneira 
exata; expor com precisão; explicar  5. Manifestar 
com exatidão; esclarecer.  6. Demarcar, fixar, 
estabelecer.  7. Decidir , decretar.  8. Ajuizar o 
sentido ou o objetivo de; interpretar.  9. Tornar 
conhecido; revelar.  

    

  

No âmbito da Filosofia, Hegenberg (1974)12 também admite ser parte do papel 

das definições explicar o significado de determinados termos.  Para ele, a definição 

tem o propósito de apresentar um termo desconhecido ao usuário da linguagem e deve 

                                                 
11 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 1ª. edição/ 15ª. 
impressão.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
12 HEGENBERG, L. Definições: termos teóricos e significado.  São Paulo: Cultrix, 1974. 



ser expressa “tal como se apresenta para a comunidade” (Hegenberg, 1974: 58).  

Nesse sentido,  haveria, portanto, muitas maneiras de se levar alguém a entender 

significados.  No entanto, na lógica tradicional, a definição é compreendida como 

“delimitação de uma espécie mediante alusão ao gênero e à diferença específica” 

(Hegenberg, 1974: 25), conforme pode ser constatado em  (11): 

  

(11) homem: mamífero bípede, 

 

e há princípios fundamentais para a formulação dessas definições ditas “apropriadas”, 

dentre os quais podem ser citados os exemplos a seguir (Hegenberg, 1974: 27): 

 

1. uma definição deve aludir à essência daquilo que 
se procura definir; 
2. uma definição não deve ser circular; 
3.uma definição deve ser colocada, sempre que 
possível, em forma afirmativa; 
4. uma definição não deve ser formulada em 
linguagem obscura e metafórica. 

  

 Na visão do autor, ainda que esses princípios não sejam suficientes para 

esclarecer exaustivamente a noção de definição, eles são de certa relevância para a 

análise das definições, uma vez que permitem excluir do estudo casos como A beleza 

é a eternidade contemplando-se no espelho, Medo é a sensação de estar-se à beira do 

nada ou Grande é tudo que não é pequeno (Hegenberg, 1974: 27). Vale ressaltar aqui, 

entretanto, que esses tipos de definições estão incluídos no corpus desta pesquisa, 

porque constitui interesse do trabalho observar o uso das estruturas [SN ser SN] e [SN 

ser quando O] no dia-a-dia do usuário da língua, e não apenas no campo científico.   

 Ainda se referindo ao âmbito das idéias tradicionais, o autor menciona a 

importância de se estabelecer a diferença entre  definição nominal e definição  real.   

A primeira, segundo ele, alude a expressões lingüísticas – o definiendum e o 

definiens – e deve ser entendida “como espécie de convenção que sugere alternativa 

para uma expressão lingüística previamente dada” (Hegenberg, 1974: 28).  Assim,  a 

notação alternativa, normalmente curta, substitui uma expressão mais longa, “à 

maneira de uma estipulação”, que consiste em considerar uma determinada locução, 

o definiendum, sinônima de outra, o definiens, cujo significado é anteriormente 

esclarecido.  De acordo com essa visão, o vocábulo ‘antibiótico’, como exemplifica  
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Hegenberg, é entendido como sinônimo (e , portanto, como abreviação) da frase 

‘agente químico bactericida, produzido por organismos vivos’ (Hegenberg, 1974: 

28): 

  

 (12) “Antibiótico = df  agente químico bactericida, produzido por organismos 

vivos.”13 

  

A definição real, por outro lado,  não deve ser vista como uma convenção para 

introduzir novos termos, mas como uma proposição que estabelece a equivalência 

entre definiendum e definiens. Há, por exemplo,  algumas definições possíveis de 

serem atribuídas ao vocábulo ‘cabo’: cabo geográfico, cabo condutor, membro da 

hierarquia militar.  Cada uma delas é uma definição real do vocábulo mencionado.   

Diferente da definição nominal, que é aquela usada por um autor para deixar 

claro o que ele entende por determinado vocábulo, como mostra o exemplo (13), a 

definição real relaciona-se à tentativa de“(1) efetuar uma análise de significados; ou 

de (2) buscar uma explicação empírica de certo fenômeno.” (Hegenberg, 1974: 32) e 

é, geralmente, encontrada em dicionários ou enciclopédias.   

 

(13) “Naquela questão, ‘cabo’era uma ponta de terra que se projeta no mar.” 

Hegenberg (1974: 31) 

 

Segundo Hegenberg, investigando, observando e percebendo o mundo à sua 

volta, o homem chega a generalizações que, nos estágios iniciais, são enunciadas no 

vocabulário da linguagem comum.  Contudo, à medida que a investigação avança, as 

generalizações passam a remeter a conceitos mais abstratos, que necessitam 

expressar-se por um vocabulário mais técnico.  Pode ser possível, inclusive, chegar a 

representações abstratas que se tornam  ininteligíveis a não-especialistas, o que ocorre 

com as definições da mecânica quântica, como menciona o autor.   

 Assim, as generalizações das ciências costumam remeter a termos não 

observáveis ou teóricos, como força, massa, id, ego, grupo social etc. e, dessa forma, 

afastam-se “daquilo que constitui a experiência direta que o homem possui do mundo 

e das coisas que o rodeiam” (Hegenberg, 1974:18).  Por outro lado, Hegenberg 
                                                 
13 “(...)‘= df ’  lê-se  “igual, por definição, a” ou ainda “é o mesmo que”ou, ainda, “tem, por definição, o mesmo significado 
de”. (Hegenberg, 1974: 28) 
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(op.cit.:17) admite a existência de  sentenças observacionais, cujos termos descritivos 

são todos termos observacionais, como azul, sólido, líquido, menor do que, pequeno 

etc..   

 De acordo com Hegenberg, os  

 

“termos observacionais recebem definições não 
verbais – (ostensivas) e, gradualmente, à medida que 
se ultrapassam os níveis mais altos de generalidade, 
os termos são definidos verbalmente, recebendo 
significados especiais que são decorrentes do uso ou 
da estipulação (...).” (Hegenberg, 1974:24) 

  

 

Verifica-se, portanto, a existência de um tipo básico de definição, a definição 

ostensiva, que se diferencia de todos os outros tipos por não ser traduzida em 

palavras: ela explica o significado de um termo por meio da exibição de objetos reais, 

não lingüísticos.  Para se traduzir o significado de “azul”, por exemplo, aponta-se para 

vários objetos dessa tonalidade.  O autor destaca,  ainda,  além da definição ostensiva, 

outros tipos de definições, constituídas de definiendum – aquilo que se define ou se 

procura definir – e definiens – expressão por meio da qual o definiendum fica definido 

(Hegenberg, 1975: 128): definição explícita, definição contextual, definição implícita, 

definição analítica, definição recursiva, definição condicional e definição operacional. 

 

1. Definição Explícita 

  

Segundo Hegenberg, a definição explícita é a mais usual das definições e 

permite, em qualquer sentença, a substituição do definiendum pelo definiens sem que 

haja necessidade de quaisquer alterações.    

  

“Nos sistemas “bem construídos”(como os da 
matemática, da física, de algumas partes da biologia 
e da economia, digamos), as definições quase sempre 
tomam a forma de definições explícitas – ou seja, de 
definições nominais, para usar a terminologia já 
introduzida anteriormente.” (Hegenberg, 1974: 70)   
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 (14)  Viaduto do Chá = o viaduto que liga a Praça Ramos de Azevedo à Praça 

Patriarca.  (Hegenberg, 1974: 71) 

 

2. Definição Contextual 

 

 A definição contextual ocorre quando se esclarece o significado de uma 

palavra, mostrando-se como o vocábulo a ser definido opera num dado contexto.  

Traduz-se a sentença em que o definiendum comparece, transformando-a em uma 

sentença que não contém o elemento mencionado: “o contexto em que ocorre a 

palavra tem o mesmo significado de outro contexto em que a palavra não comparece” 

(Hegenberg, 1974:73).  O exemplo (15) apresenta uma definição contextual de 

“apenas”. 

 

  (15) Todos os A são B  e  Apenas os B são A      (Hegenberg, 1974:73) 

 

 

3. Definição Implícita 

 

 Definição implícita é aquela em que o definiendum não se apresenta isolado 

dos membros de uma dada equivalência, o qual aparece como parte de um signo mais 

complexo, podendo ser definido implicitamente a partir de postulados.  Hegenberg 

(op.cit.) exemplifica esse tipo de definição com a noção de “igualdade de 

temperatura”: 

 

 (16) “Dois corpos têm a mesma temperatura se e somente se não flui calor 

através de um terceiro corpo posto em contato com ambos.” (Hegenberg, 1974:73) 

 

4. Definição Analítica 

  

A definição analítica consiste na análise do significado do definiendum.  

Diferentemente da definição nominal, que introduz um termo novo, a definição 

analítica “trata de expressões já usadas e torna o seu significado mais claro, à custa 

de sinonímia, valendo-se de expressões de significado assentado.”  (Hegenberg, 

1974: 34)  Esse tipo de definição requer, portanto, o emprego de expressões  com 
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significados bem determinados, o que, para Hegenberg,  ocorre apenas em casos 

especiais de linguagens artificiais, como as da lógica e da matemática. 

 

5. Definição Recursiva 

  

A definição recursiva é freqüente na matemática e consiste num processo de 

introduzir funções.  Em outros ramos da ciência, esse tipo de definição acontece 

quando a palavra a ser definida (definiendum) é empregada na sua definição 

(definiens).  Segundo Hegenberg, a definição recursiva desempenha importante papel 

na formação de conceitos e de teorias e pode estruturar-se da seguinte forma:   

 

(17) “x será uma sentença (do francês) se e somente se x é uma seqüência 

formada por um nominal e um verbal (intransitivo) ou é uma seqüência formada por 

um nominal, um verbal (transitivo) e um nominal ou ... ou uma seqüência formada por 

uma sentença, a palavra “et ” e uma sentença ou...” (Hegenberg, 1974: 82) 

  

6. Definição Condicional 

 

 Definição condicional é aquela que se apresenta por meio de sentenças 

redutoras, em que o antecedente determina as circunstâncias em que as observações 

são realizadas, e o conseqüente especifica os comportamentos que, nas circunstâncias 

em causa, são admitidos como “casos” do termo definido:   

 

(18) “se algo é colocado na água, em qualquer momento t, então, se x é 

solúvel na água, x se dissolve no momento t, e se x não é solúvel na água, x não se 

dissolve no momento t.” (Hegenberg, 1974: 96) 

 

7. Definição Operacional 

 

 A definição operacional serve para unir teorias a fatos.  Nesse sentido, 

operações experimentais são requeridas com o objetivo de saber se o definiendum se 

aplica a um dado caso:   
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“Os conceitos são indispensáveis para especificar as 
operações e estas são indispensáveis para especificar 
os conceitos.  A interação conceito-operação é que, 
afinal, esclarece a questão do significado.” 
(Hegenberg, 1974: 113) 
 
 

A idéia aí subjacente é a de que todo termo científico só adquire significado 

quando passível de receber alguma interpretação empírica.  Segundo Hegenberg, esse 

tipo de definição seria especialmente indicado para se referir a propriedades – 

estruturais e funcionais – de um determinado objeto em um dado instante.  Nesse 

caso,  

 

“a definição operativa consistiria na indicação 
precisa 
1. do objeto ou classe de objetos a observar 
2. das condições em que as observações são levadas 
a efeito (ambiente) 
3. das operações (caso existam) que são realizadas 
no ambiente 
4. dos instrumentos (caso existam) e dos padrões de 
medida que são requeridos para executar as 
operações 
5. das observações que devem ser feitas 
6. da especificação do tratamento a ser dado aos 
resultados coligidos.” (Hegenberg, 1974: 115) 

 

O autor oferece, como exemplo, uma definição operativa particular 

relacionada ao significado de “este objeto é azul” (Hegenberg, 1974: 116): 

 

 (19) “Em primeiro lugar, identifica-se o objeto.  Em seguida (fase 2), 

especifica-se o ambiente em que a cor deve ser determinada: condições de 

temperatura, de iluminação, e assim por diante. (...) As fases 3 e 4 são aquelas em que 

se especifica onde o objeto deverá ser colocado e que instrumentos  (e.g., um 

espectroscópio) serão utilizados e de que modo.  Enfim, fase 5, enuncia-se a faixa em 

que devem situar-se as ondas luminosas refletidas pelo objeto.” 

 

 É interessante observar que, embora Hegenberg tenha feito referência à idéia 

de as generalizações partirem de estágios mais simples e concretos para estágios mais 

abstratos e de haver diferenças no vocabulário utilizado na representação das 

generalizações, o autor, ao tratar dos diferentes tipos de definições, não estabelece 
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relação entre esses pontos.  Parece haver a possibilidade de as definições se 

realizarem por meio de estruturas diferentes, em função do grau de abstração e 

genericidade que apresentam, porém essa hipótese não chega a ser investigada no 

trabalho de Hegenberg, uma vez que não era esse o objetivo proposto. 

Nesse sentido, a obra de Hegenberg  constitui importante referencial teórico 

para o estudo das definições, e suas postulações são bastante pertinentes à pesquisa 

que ora se propõe desenvolver.  

 

2.2 No âmbito da Lingüística 

 

2.2.1 “Definições de significado” e “postulados de significado”  

 

 Segundo Simon Dik (1997) 14,  o léxico de uma língua deve conter algum tipo 

de especificação do significado dos predicados, e cada predicado básico é listado no 

léxico sob a forma de uma estrutura na qual devem estar definidas propriedades 

irredutíveis e não predizíveis do predicado.   

Dik (op.cit.) estabelece a diferença entre “postulados de significado” (meaning 

postulates)15 e “definições de significado” (meaning definitions).  Segundo o autor, 

postulados de significado ligam um predicado a outro, como pode ser observado a 

seguir:  

 

(20) A águia é uma ave.   

(21) A águia é um animal alado. 

 

Se o conteúdo de (20) for verdadeiro, o de (21) também será necessariamente 

verdadeiro.  Tal inferência não é obtida pela configuração lógica de (20), mas pela 

propriedade semântica do predicado ave. Para o autor, postulados de significado 

especificam apenas um aspecto do significado e indicam “implicações de uma via” 

(“one-way implications”) somente: pode-se dizer que uma ave é um animal alado, 

mas não se pode dizer que um animal alado seja, necessariamente, uma ave.  

                                                 
14 DIK, S. The theory of functional grammar – Part I: The Structure of the Clause. Ed. by  Kees 
Hengeveld. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1997. p. 97-103.   
15Segundo Dik, o conceito de “postulado de significado” (meaning postulate) foi utilizado 
primeiramente por Carnap (1956). 
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Assim, por especificar apenas um aspecto do significado, o postulado de 

significado não fornece uma definição de significado do predicado antecedente.  Para 

que isso ocorra,  é necessário haver uma implicação de equivalência, ou seja, uma 

implicação de duas vias16, como ilustrado em (22) com o predicado mamífero: um 

animal mamífero é um animal pilífero e um animal pilífero é um mamífero.  

 

(22)  mamífero(x) ↔ pilífero (x) 

  

 O autor questiona, então, se definições de significado podem ser estabelecidas 

para alguns predicados básicos (DIK, 1997: 98).  Para deixar claro esse ponto, ele 

apresenta como exemplo o caso do predicado gerânio.  Sabe-se que gerânio é uma 

planta, mas é extremamente difícil expressar em palavras as propriedades que 

diferenciam um gerânio de todas as outras plantas. Segundo Dik, para representar 

essa noção, seria necessária uma definição da seguinte forma: 

 

 (23) gerânio (x) ↔ planta (x) e ??? (x)17 

 

De acordo com o autor, o termo “???” representa a propriedade que distingue 

o gerânio de outras plantas ou, em outras palavras, expressa a propriedade que uma 

planta deve ter para ser classificada como gerânio. No entanto, para o autor, é  

discutível se o conhecimento representado por esse termo pode ser codificado 

lingüisticamente. 

Para Dik, é possível que se tenha algum tipo de representação perceptível 

associada ao predicado gerânio, a qual permitiria estabelecer a distinção entre 

gerânio e outras espécies de plantas.  Nesse caso, o significado do predicado não 

estaria totalmente especificado na forma verbal, o que, segundo o autor, justificaria o 

fato de alguns dicionários usarem recursos visuais, como gravuras ou fotos, para 

esclarecer ainda mais as definições. 

É interessante mencionar a referência que o autor faz à possibilidade de apenas 

especialistas, como botânicos, por exemplo, serem capazes de postular uma definição 

                                                 
16 Cf. definição explícita de Hegenberg (seção 1.1) 
17 DIK, 1997: 98 
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verbal completa do predicado gerânio; definição que não expressaria um 

conhecimento acessível à maior parte dos falantes da língua.18    

Sendo assim, é possível questionar se algumas definições encontradas em 

dicionários apresentam-se como definições de significado completo.  Em alguns 

casos, as paráfrases que se estabelecem parecem poder ser consideradas postulados de 

significado, por fornecerem apenas uma especificação parcial do significado do 

predicado, como ilustrado na definição  

 

(24) gato: animal mamífero carnívoro, 

 

em que o definiente “animal mamífero carnívoro” não possui traço que distingue o 

predicado gato do predicado cão, por exemplo.    Assim, afirmar que uma pessoa tem 

medo de gato implica a pressuposição de que ela teme um animal mamífero 

carnívoro, mas o fato de a pessoa temer um animal mamífero carnívoro não implica, 

necessariamente, que ela tenha medo de gato.   

  Para  que definições de significado ocorram, postulados de significado 

devem constituir, como foi mencionado anteriormente, implicações de duas vias, em 

que os predicados sejam associados a paráfrases completas em termos de outros 

predicados da língua.  Segundo Dik, “quanto mais específicos forem os postulados de 

significado, mais eles se aproximarão do significado completo do predicado”(1997: 

99). 

Para o autor, nas definições de significado, os predicados definientes são 

semanticamente complexos, formando uma rede de predicados em que cada um deles 

é definido em termos de outros, isto é, cada um pressupõe um anterior, até que se 

chega a um predicado que não pode mais ser definido verbalmente. Juntos, os 

predicados estabelecem uma paráfrase do definiendum.   Dik refere-se a esse tipo de 

análise como stepwise lexical definition (“definição gradual da compreensividade 

lexical”).   

De acordo com esse conceito, uma definição de significado estabelece uma 

paráfrase de “primeira ordem” do predicado definido e,  percorridas várias definições, 

chega-se a um predicado que não pode mais ser definido em termos de outros 

                                                 
18 Encontra-se comentário semelhante em Hegenberg (cf. seção 1.1). 
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predicados, uma vez que todo procedimento das definições de significado seria 

circular. 

O perigo da circularidade, que é normalmente questão interessante nas 

definições de itens lexicais, fica, então, superado, se for assumido que, em toda 

língua, há predicados mais básicos, cujos sentidos não podem ser  definidos em 

termos de outros predicados da mesma língua.  Isso não exclui, no entanto,  a 

possibilidade de os predicados estarem conectados entre si por postulados de 

significado de uma via e de haver outros caminhos para caracterizar tais predicados, 

como por exemplo meios ostensivos ou perceptivos.  Segundo Dik, portanto, definir 

sentidos corresponde a uma questão interna da língua que diz respeito a uma rede de 

relações implicadas entre os predicados dessa língua.  As definições de significado 

podem ser “desempacotadas” (“unpacked”), quando necessário, o que explica o 

sentido atribuído  ao predicado e suas inferências subjacentes. 

 

2.2.2 Definição e metáfora 

  

No âmbito da Lingüística, não se poderia tratar de definições sem deixar de 

considerar o trabalho de Lakoff e Johnson –  Metaphors we live by  (1980), a partir do 

qual demonstram ser o sistema conceptual humano essencialmente metafórico.   

Segundo os autores, o sistema é baseado em experiências obtidas no mundo, na 

constante interação que se estabelece entre as pessoas e o ambiente físico e cultural 

em que estão inseridas. O sistema conceptual é, portanto, produto da interação com o 

meio, e as dimensões em termos das quais as experiências são estruturadas emergem 

naturalmente dessa atividade lingüística interativa. 

 Essa abordagem demanda uma visão de definição muito diferente da padrão.  

Uma caracteriza-se por ser objetiva e por assumir que objetos e experiências possuem 

propriedades inerentes a partir das quais são compreendidos; a outra considera apenas 

parcialmente algumas propriedades.  Na perspectiva de Lakoff e Johnson (1980), 

conceitos de objetos, assim como de eventos e atividades, apresentam atributos 

interacionais, pois são caracterizados como gestalts multidimensionais cujas 

dimensões emergem naturalmente da experiência do indivíduo no mundo. 

Sendo assim, os autores estão interessados, principalmente, no modo como as 

pessoas compreendem suas experiências e, nesse sentido, eles vêem a língua como 

meio de proporcionar condições para a obtenção de princípios gerais que expliquem a 
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apropriação de palavras.  Esses princípios abrangem conceitos completos, são 

freqüentemente metafóricos por natureza e envolvem a compreensão de um tipo de 

experiência em termos de outro.  O importante é observar como os seres humanos 

tratam o conceito, como compreendem os significados e como se posicionam em 

relação a eles. 

 Para Lakoff e Johnson, o fato de muitos conceitos importantes serem abstratos 

e não claramente delineados na experiência conduz à necessidade de apreensão do 

sistema conceptual por meio de conceitos já entendidos plenamente, decorrendo daí a 

operação de definições metafóricas.  

Considerando que as metáforas permitem aos indivíduos entender um domínio 

de experiência comparativamente a outro, os autores sugerem que a compreensão 

acontece em termos de domínios inteiros de experiência e não de assimilação de 

conceitos isolados: 

   

“o fato de se ter levado a hipotetizar metáforas como 
“amor é uma viagem”, “tempo é dinheiro” e 
“argumentação é guerra”  sugere que o foco da 
definição está no nível dos domínios básicos de 
experiência como amor, tempo e argumentação.  
Essas experiências são então conceitualizadas e 
definidas em termos de outros domínios básicos de 
experiência como viagens, dinheiro e guerra.  A 
definição de subconceitos, como “orçando tempo” e 
“atacando uma declaração”, deve surgir como 
conseqüência de definir conceitos mais gerais 
(tempo, argumentação, etc.) em termos metafóricos.” 
          (Versão livre de Lakoff & Johnson, 1980: 117)  

 

 

Para os dois estudiosos, cada um desses domínios é um todo estruturado da 

experiência que é entendida como uma “gestalt experiencial” (an experiential 

gestalt).  As gestalts são consideradas experiencialmente básicas por denotarem 

estruturas de experiências humanas recorrentes, representando organizações coerentes 

de experiências em dimensões comuns.  Nesse sentido, pode-se dizer que domínios de 

experiência organizados como tais gestalts são tipos comuns de experiência (natural 

kinds of experience) e  são produtos da natureza humana: alguns são universais, outros 

variam de cultura para cultura. 

 Esses tipos de experiência são comuns, segundo Lakoff e Johnson,  por serem 

produtos do corpo (aparelho motor e perceptual, capacidade mental, caracterização 
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emocional etc.), das interações com o ambiente físico (movimentação, manipulação 

de objetos, alimentação, etc.) e das interações com outras pessoas dentro de uma 

cultura (no que diz respeito a instituições sociais, políticas, econômicas e religiosas) 

(Lakoff e Johnson, 1980: 117).  

 Os conceitos definidos por metáforas são aqueles que correspondem a tipos 

comuns de experiência.  Os autores exemplificam alguns deles: amor, tempo, idéia, 

compreensão, argumentação, trabalho, felicidade, saúde, controle, status, 

moralidade, etc. e justificam a ocorrência de definições metafóricas em função de os 

conceitos não estarem clara e suficientemente delineados em seus próprios termos 

para satisfazer a aplicação adequada hodiernamente. 

 Da mesma maneira, os conceitos usados em definições metafóricas para 

construir outros conceitos também correspondem a tipos comuns de experiência, tais 

como orientações físicas, objetos, substâncias, viagens, guerra, loucura, comida, 

construção etc.  Tais conceptualizações fornecem a estrutura adequada para ajudar a 

indicar os tipos comuns de experiência menos concretos ou menos claramente 

delineados.  Sendo assim, pode-se dizer que os tipos mais comuns de experiência são 

parcialmente metafóricos por natureza, já que a metáfora exerce papel essencial na 

caracterização da estrutura da experiência. 

Observa-se que uma teoria experiencial carrega uma noção distinta daquilo a 

ser definido, uma vez que aspectos individuais não são caracterizados isoladamente, 

mas em função de seus papéis em um tipo comum de experiência.  As noções não são 

construídas unicamente em termos de propriedades inerentes, mas, principalmente, 

em termos de propriedades interacionais. 

A concepção objetiva de definição não se ajusta ao modo de abordar a 

compreensão.   Na visão objetiva padrão, pode-se entender inteiramente um objeto 

considerando-se o conjunto de suas propriedades inerentes: uma categoria é definida 

em termos desse conjunto, e tudo no universo está dentro ou fora de uma categoria.   

De acordo com Lakoff e Johnson, para se entender o mundo e o seu 

funcionamento, há necessidade de as coisas e as experiências serem categorizadas de 

modo que elas façam sentido para o indivíduo.  Essa categorização mantém relação 

com as seguintes dimensões naturais:  
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 com a percepção –  a  categorização se constrói a partir da relação que 

se estabelece entre a concepção do objeto ou da experiência e dos 

aspectos sensoriais; 

 com a atividade motora – a categorização é proveniente da concepção 

que tem por base as interações motoras com o objeto; 

 com a funcionalidade – a categorização baseia-se na concepção focada 

na função do objeto;  

 com a finalidade – a categorização se realiza a partir dos usos que se 

podem fazer do objeto em uma determinada situação. 

 

A categorização é a forma comum de se identificar um tipo de objeto ou 

experiência.  É importante observar, porém, que, no processo de categorização, 

realçam-se determinadas propriedades e minimizam-se ou escondem-se outras.  Pode-

se inferir, portanto, que, no processo de constituição de um conceito, há sempre 

algumas propriedades interacionais que ficam em evidência na identificação de  

semelhanças entre objetos.  Os autores afirmam que a categorização ocorre a partir de 

um protótipo, ou melhor, a partir da relação que se estabelece entre o objeto e o 

protótipo:  

 

Uma cadeira prototípica, para nós, tem um encosto 
bem definido, assento, quatro pernas e 
(opcionalmente) dois braços.  Mas existem cadeiras 
não prototípicas também.  Nós entendemos cadeiras 
não prototípicas como cadeiras, não apenas por seus 
próprios termos, mas em virtude da sua relação com 
uma cadeira prototípica. (Versão livre de Lakoff e 
Johnson, 1980:     122) 
 

 

As propriedades  interacionais que proporcionam a compreensão do conceito 

cadeira, por exemplo, incluem aspectos perceptuais (a forma que aparenta),  a 

funcionalidade (permite sentar), as características motoras (a relação que o corpo 

estabelece com o objeto), os objetivos (relaxar, comer, escrever, etc).  Além disso, as 

propriedades interacionais também costumam guardar papel relevante com relação à 

distinção de objetos familiares.  Como os próprios autores apontam, cadeira e banco, 

por exemplo, compartilham a propriedade funcional – sentar – , mas se distinguem 

por meio de outras propriedades.  
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Segundo Lakoff e Johnson, existem marcadores (hedges), que selecionam o 

protótipo de uma categoria com a qual definem vários tipos de relacionamento.  

Alguns valem ser citados:  

 

 “por excelência” – seleciona membros prototípicos de uma categoria; o pardal 

é um pássaro por excelência. 

 “estritamente falando” – sinaliza casos não-prototípicos que normalmente são 

inseridos na categoria: estritamente falando, tubarões são peixes. 

 e “falando amplamente” – coisas que não estão ordinariamente dentro da 

categoria por não apresentarem alguma propriedade central, mas que 

compartilham características suficientes para serem consideradas membros da 

categoria, em função de determinada finalidade: estritamente falando, a baleia 

não é peixe, mas, falando amplamente, pode ser considerada um peixe, tendo 

em vista o contexto em questão. 

 

   Os marcadores, então,  permitem categorizar objetos, eventos e experiências 

de forma bem variada e para fins diversos, revelando a natureza dinâmica das 

categorias.  Um objeto pode situar-se, então,  dentro de uma ou de outra categoria, 

dependendo do propósito que se tem de classificação.  Nesse sentido, é razoável 

afirmar-se que definições metafóricas podem ser aplicadas na conceituação de coisas 

e experiências já categorizadas, e, por isso, levar a uma recategorização.  Deve-se 

observar contudo que, embora as categorias sejam inúmeras e infinitas, a 

categorização não é feita ao acaso: as metáforas e os marcadores definem (ou 

redefinem) categorias de forma sistemática.   

Na perspectiva de Lakoff e Johnson, portanto, uma definição não apresenta 

características fixas de um conceito.  Isso só pode ocorrer em casos especiais, no 

âmbito das ciências ou de outras disciplinas exatas.  Até mesmo nesses casos, porém, 

nem sempre é possível acontecer.  Ao invés de serem rigidamente definidos, os 

conceitos surgem da nossa experiência, são abertos, e as metáforas e os marcadores 

são modelos sistemáticos para definir as significações e para alterar sua extensão de 

aplicabilidade.     

 

 

 



3. PROBLEMAS E HIPÓTESES 

 

Conforme mencionado na Introdução deste trabalho, constatou-se, não só em 

Língua Portuguesa, mas também em outras línguas (cf. exemplos (05)-(08)), a 

ocorrência das estruturas [SN ser SN] e [SN ser quando O] na elucidação de termos 

que exigem algum tipo de esclarecimento.  Confiram-se os enunciados (25) e (26) a 

seguir, que constituem respostas dadas, em prova de Língua Portuguesa da 2ª série do 

Ensino Médio de colégio particular do Rio de Janeiro, à questão: – Segundo o texto, 

que episódio mostra mais declaradamente o poder que o Dr. Bacamarte tem em 

relação à sua cidade?. 

    

(25) O episódio que mais declaradamente mostra o poder de Dr. Bacamarte é o 

momento em que o vice-rei envia uma força a Itaguaí e o Alienista exige a entrega do 

Porfírio. (Resposta à questão discursiva; prova de Língua Portuguesa, 2º. ano do 

Ensino Médio) 

(26) O episódio que mostra mais declaradamente o poder de Dr.  Bacamarte 

sobre a cidade é quando o texto diz que o Alienista exigia a entrega do barbeiro 

Porfírio e todos os seus apoiadores e mais uns cinqüenta indivíduos que ele 

considerava mentecaptos.  (Resposta à questão discursiva; prova de Língua 

Portuguesa, 2º. ano do Ensino Médio) 

 

As duas estruturas apresentam o verbo ser, tradicionalmente considerado 

verbo de ligação ou cópula, com o qual, segundo Neves (2006: 60), o predicativo 

pode representar um gênero em que o sujeito (um indivíduo ou uma espécie) se inclui 

(exemplo 27); um indivíduo ou uma espécie que se inclui no gênero que o sujeito 

representa (exemplo 28), ou um gênero / espécie / indivíduo que se identifica, 

respectivamente, com o gênero / espécie / indivíduo representado no sujeito (exemplo 

29).  O verbo também pode vir empregado com um predicativo que denote 

quantificação (exemplo 30) ou expresse atributo, como qualidade, condição, situação, 

característica (exemplo 31).   

 

(27) A sueca é um jogo de cartas para ser  jogado por duas duplas. (Corpus 

Discurso &Gramática (RJ) / Anexo 2 – n˚001) 



(28) O lugar onde eu mais gosto de ficar é o estúdio em que eu ensaio com a 

minha banda.  (Corpus Discurso & Gramática (RJ))  

(29) No McDonald’s, todo dia é Dia do Consumidor, das Mães, dos Pais e das 

Crianças.  (Propaganda veiculada na revista Veja, edição 2000 – ano 40 –  nº 11, de 

21 de março de 2007.) 

(30) São dois os ganhadores da mega sena acumulada! (Enunciado 

pronunciado no Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão) 

(31) o clima de Friburgo é excelente... frio... muito frio... mas muito seco  

(Projeto NURC - Inquérito 012 - Bobina 25 – DID 84) 

 

As colocações de Neves sinalizam a existência de estudos sobre o uso do 

verbo de ligação ser.   No entanto, a estrutura constituída desse verbo de ligação 

acompanhado de um termo introduzido por quando ainda não foi investigada.  A 

realização dessa estrutura parece estar prevista nos casos em que o  predicativo indica 

uma situação (Neves, 2006:60), como nos enunciados de (32) a (35), mas as reflexões 

que sucedem a partir desses exemplos, o que será visto adiante, comprovam haver 

questões sintáticas e semânticas envolvidas no emprego das estruturas aqui em tela. 

 

(32) O problema é quando o remédio entra para ajudar a superar qualquer 

insatisfação da vida. (www.google.com) 

(33) "Outro caso é quando se quer aproveitar ao máximo o passeio", diz 

Bassani, "Fica-se tão ocupado tentando ver o máximo de coisas e não perder nada, 

que acaba-se não comendo, não se alimentando direito" completa. (www.google.com) 

(34) Se o dinheiro não é problema, a melhor ocasião é quando o mercado está 

mais ativo - em geral, de abril a novembro. (www.google.com) 

(35) Combustão é quando o combustível é queimado.  

(www.scgas.com.br/comunidade/gasito.swf / Anexo 2 – n˚143) 

 

A palavra quando introduz a idéia de tempo no sintagma oracional posposto 

ao verbo ser, o que, aparentemente, implicaria a constituição de uma oração 

subordinada adverbial temporal, numa perspectiva tradicional.  Entretanto, é curioso 

observar que esse sintagma não apresenta natureza sintática genuína de oração 

subordinada adverbial: a mobilidade no interior da frase: 
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(32a) *Quando o remédio entra para ajudar a superar qualquer insatisfação da 

vida, o problema é. 

(33a) *"Quando se quer aproveitar ao máximo o passeio, outro caso é", diz 

Bassani. 

(34a) *Se o dinheiro não é problema, quando o mercado está mais ativo - em 

geral, de abril a novembro, a melhor ocasião é. 

(35a) *Quando o combustível é queimado,  combustão é. 

 

Note-se que há a permuta entre os termos à esquerda e à direita do verbo ser:   

 

(32b) Quando o remédio entra para ajudar a superar qualquer insatisfação da 

vida é o problema. 

(33b) "Quando se quer aproveitar ao máximo o passeio é outro caso", diz 

Bassani, "Fica-se tão ocupado tentando ver o máximo de coisas e não perder nada, 

que acaba-se não comendo, não se alimentando direito" completa.  

(34b) Se o dinheiro não é problema, quando o mercado está mais ativo - em 

geral, de abril a novembro é a melhor ocasião. 

(35b) Quando o combustível é queimado é combustão. 

 

Segundo Mateus (2003: 723)19,  o conector quando pode apresentar valor 

nominal e adverbial, “e as construções em que ocorre não são homogêneas do ponto 

de vista estrutural”20.  No caso da estrutura aqui investigada, a oração introduzida por 

conectivo parece assumir valor de SN, uma vez que a oração introduzida por quando 

admite, inclusive,  a substituição por meio de um pronome. 

 

(32c) O problema é [quando o remédio entra para ajudar a superar qualquer 

insatisfação da vida.] = SN  /  O problema é este. 

(33c) "Outro caso é [quando se quer aproveitar ao máximo o passeio] = SN", 

diz Bassani, "Fica-se tão ocupado tentando ver o máximo de coisas e não perder nada, 

que acaba-se não comendo, não se alimentando direito" completa. / Outro caso é este. 

                                                 
19 Mateus, M. H. Mira et al.  Gramática da língua portuguesa. 5ª. ed. Lisboa: Caminho, 2003. p. 723. 
20 Exemplos da autora (2003:724): (a) [Quando vivi em Estugarda] foi o período da minha vida em que 
fui mais feliz. / (b) Este quadro data de [quando Picasso viveu em Barcelona.] 
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(34c) Se o dinheiro não é problema, a melhor ocasião é [quando o mercado 

está mais ativo - em geral, de abril a novembro.] = SN / Se o dinheiro não é problema, 

a melhor ocasião é essa. 

(35c) Combustão é [quando o combustível é queimado.] = SN / Combustão é 

isso. 

 

 Do ponto de vista apenas sintático, não haveria, inicialmente, necessidade de 

se distinguir a estrutura [SN ser quando O] da estrutura [SN ser SN].  A representação 

[SN ser SN] atenderia igualmente às frases que apresentassem o conector quando 

com valor nominal.   

 Embora ofereça uma abordagem diferente, Neves (2000: 335) reforça essa 

visão, uma vez que admite poderem as orações substantivas ser empregadas 

justapostas e iniciadas por palavras interrogativas ou exclamativas.  Ainda que os 

casos previstos pela autora refiram-se todos a orações substantivas com função de 

objeto direto21, é válido dizer que o mesmo poderia ocorrer com as orações 

substantivas na função de predicativo.   

No entanto, como será visto mais adiante, ainda neste capítulo, o SN que 

ocorre à direita do verbo ser na estrutura canônica não apresenta integralmente as 

mesmas propriedades do SN constituído de oração com o valor nominal, o que 

justifica, portanto, a representação distinta das duas estruturas. 

Diferentemente da variante canônica, a estrutura [SN ser quando O] deixa em 

evidência uma situação cuja marca temporal se estabelece pelo emprego do conector 

quando, mas é curioso observar que, em cada um dos enunciados mencionados (cf. 

exemplos (32) a (34)), a situação evidenciada assume valores semânticos distintos 

sobre os quais se discorre brevemente a seguir.  

Em (32), (33) e (34), por exemplo, os termos tradicionalmente classificados 

como predicativos identificam, respectivamente, qual é “o problema”, qual é “o outro 

caso” e qual é “a melhor ocasião”.  A noção que se estabelece entre sujeito e 

predicativo, portanto,  é a de especificação, a de identificação, o que pode ser 

verificado com mais clareza se a conjunção que for empregada no lugar de quando, 

                                                 
21 Exemplos listados pela autora: “Diz COMO aconteceu a desgraça. (B); Ensinara aos pequenos 
COMO preparar alguns refrescos de frutas. (GT); Não quero que perceba QUANTO sofri. (A); Sei 
QUANDO a briga está perdida. (CH); Serpa, atento, perguntou POR QUE ele omitira aquilo no 
inquérito. (AFA)” (Neves, 2000: 335) 
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como em (32d) e (33d), ou se o sintagma oracional for empregado na forma reduzida, 

como em (32e) e (33e). 

 

(32d) O problema é que o remédio entra para ajudar a superar qualquer 

insatisfação da vida. 

(32e) O problema é o remédio entrar para ajudar a superar qualquer 

insatisfação da vida. 

(33d) “Outro caso é que se quer aproveitar ao máximo o passeio", diz Bassani, 

"Fica-se tão ocupado tentando ver o máximo de coisas e não perder nada, que acaba-

se não comendo, não se alimentando direito" completa.  

 (33e) "Outro caso é se querer aproveitar ao máximo o passeio", diz Bassani, 

"Fica-se tão ocupado tentando ver o máximo de coisas e não perder nada, que acaba-

se não comendo, não se alimentando direito" completa.  

 

Deve-se notar, contudo, que o mesmo não ocorre com o exemplo (34), que, 

nesse aspecto, parece assemelhar-se ao exemplo (35), embora ambos não 

compartilhem  identidade semântica: 

 

(34d) ? Se o dinheiro não é problema, a melhor ocasião é o mercado estar mais 

ativo - em geral, de abril a novembro. 

(34e) ? Se o dinheiro não é problema, a melhor ocasião é que o mercado está 

mais ativo - em geral, de abril a novembro. 

(35d) ? Combustão é o combustível ser queimado. 

(35e) *Combustão é que o combustível é queimado. 

 

O exemplo (35) constitui um enunciado de definição em que se pode perceber 

um comportamento diverso daqueles já mencionados aqui.  O emprego de uma 

estrutura relativa no termo predicativo pode deixar mais clara a diferença semântica 

entre definição e identificação.   

 

(32f) O problema é aquele (=problema) em que o remédio entra para ajudar a 

superar qualquer insatisfação da vida. 
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(33f) "Outro caso é aquele (=caso) em que se quer aproveitar ao máximo o 

passeio", diz Bassani, "Fica-se tão ocupado tentando ver o máximo de coisas e não 

perder nada, que acaba-se não comendo, não se alimentando direito" completa.  

(34f) Se o dinheiro não é problema, a melhor ocasião é aquela (=ocasião) em 

que o mercado está mais ativo - em geral, de abril a novembro. 

(35f) *Combustão é aquilo/ aquela/ por que o combustível é queimado. 

(35f’) Combustão é o processo pelo qual o combustível é queimado. 

 

Pode-se dizer que, nos exemplos (32f), (33f), (34f) e (35f’), percebe-se a 

noção de identidade entre os dois elementos ligados pelo verbo ser, no entanto,  em 

(32f), (33f) e (34f), verifica-se o valor de identificação dos termos: o termo à direita 

do verbo ser é do mesmo grupo que o da esquerda, mas o termo à direita explicita a 

que componente desse grupo  se está referindo.  O mesmo não ocorre em (35f’), já 

que não se pode considerar combustão e processo componentes de um mesmo grupo.  

Uma outra ocorrência da estrutura [SN ser quando O] é encontrada em (36).  

Nesse caso, quando retoma o termo denotador de tempo expresso anteriormente – 

entre as 9h30 e as 14horas.   Sua função coesiva fica em evidência, juntamente com o 

caráter enfático que a expressão também parece apresentar.  Mais explícito se torna 

com a substituição de quando pelo seu termo referente, já que, nesse caso, observa-se 

a necessidade do emprego da construção clivada, como em (36a).   

   

(36) Vá ao mercado entre as 9h30 e as 14 horas. É quando o fluxo de clientes 

é menor e as prateleiras estão em ordem, menos remexidas", diz Walter Zaim, diretor 

regional da rede de supermercados Pão de Açúcar. 

(36a) Vá ao mercado entre as 9h30 e as 14 horas. É entre as 9h30 e as 14 

horas que o fluxo de clientes é menor e as prateleiras estão em ordem, menos 

remexidas", diz Walter Zaim, diretor regional da rede de supermercados Pão de 

Açúcar. 

 

É interessante notar que a substituição de quando pela palavra que, em 

enunciados como (36), resulta em alteração de sentido, diferente do que acontece nos 

exemplos (32) e (33), em que o valor de especificação e de identificação permanece 

inalterado.  Em (36), a palavra que estabelece a idéia de explicação, como pode ser 

confirmado em (36b).      
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(36b) Vá ao mercado entre as 9h30 e as 14 horas. É que (= porque) o fluxo de 

clientes é menor e as prateleiras estão em ordem, menos remexidas", diz Walter Zaim, 

diretor regional da rede de supermercados Pão de Açúcar. 

 

As ponderações sobre as duas construções deixam claro que há muito a se 

investigar em relação a [SN ser SN] e [SN ser quando O].  No entanto, assinala-se 

que esta fase de pesquisa de doutorado se propõe a estudar as duas variantes 

mencionadas apenas quando empregadas como estruturas de definição22.  Os 

enunciados que serão aqui observados devem ter o objetivo de conceituar um 

determinado termo, constituindo-se, portanto, casos de definição propriamente dita.   

Alguns aspectos verificados nas reflexões apresentadas servirão de critérios para a 

identificação desses casos, como a impossibilidade de substituição da conjunção 

quando pela conjunção que (vide exemplo 35e) e de transposição do termo 

predicativo constituído de quando para termo predicativo com construção relativa (cf. 

exemplos 35f e 35f’).      

Segundo Neves (2006: 73), “se o gênero que se expressa no predicativo (com 

verbo ser) vier especificado (isto é, se vier expressa a diferença específica que define 

o indivíduo ou a espécie representados no sujeito), estará feita uma definição”.    

Essa afirmativa parece dar conta das ocorrências da variante canônica [SN ser SN], 

mas requer certo cuidado no que diz respeito à realização da estrutura [SN ser quando 

O], como ilustram os exemplos (37) e (38).   
 

(37) Tristeza é [uma mão gigante que aperta o seu coração.] (Falcão, A. Mania 

de Explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001 / Anexo 2 – n˚ 122)  

 (38) Certeza é [quando a idéia cansa de procurar e pára.] (Falcão, A. Mania 

de Explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001 / Anexo 2 – n˚112)  

 

As três vertentes sobre definição apresentadas anteriormente (cf. capítulo 2) 

contrariam a visão tradicional de que definição é uma expressão breve e completa do 

que significa um vocábulo ou do que se deve entender por uma coisa (Brugger, 1969: 

                                                 
22 Pretende-se retomar os outros casos apontados em pesquisas posteriores. 
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123)23, deixando transparecer, cada uma à sua maneira, o caráter particular e subjetivo 

das definições em decorrência da situação em que são empregadas.   

Segundo Hegenberg (1974: 125), somente o que é novo em uma teoria ou “o  

que será usado de modo particular ou a-típico”  necessita de definição.  Como foi 

exposto no capítulo anterior, fica implícita, nas colocações do autor, a idéia de que 

existem estágios na conceptualização dos termos, uma vez que as descrições e 

generalizações realizadas nos estágios iniciais de uma investigação  “são enunciadas 

no vocabulário da linguagem comum” (Hegenberg, 1974: 15), e os conceitos mais 

abstratos, decorrentes de estágios mais avançados de investigação, são expressos em 

vocabulário mais técnico.  

Também de acordo com Hegenberg, nem sempre os termos da linguagem 

comum conservam seus significados quando transportados para sistemas teóricos:   

 

“Quando esses termos da linguagem ordinária são 
transportados para a ciência, é possível eliminar a 
ambigüidade geral e reduzir de maneira apreciável a 
ambigüidade idiossincrática: o termo científico 
possui maior uniformidade interpessoal do que o 
correspondente termo corriqueiro.” (Hegenberg, 
1974: 50-1) 

 
 

Dik, ao adotar o que ele chama de  stepwise lexical definition (“definição 

gradual da compreensividade lexical”), também deixa implícita a ocorrência de 

estágios de definições.  Para ele, existe uma rede de predicados em que cada um deles 

é definido  em termos de outros, isto é, cada um pressupõe um anterior, até se chegar 

a um predicado que não admite mais ser definido verbalmente.  

 Lakoff e Johnson, por outro lado, trabalham explicitamente a idéia de que as 

definições são elaboradas a partir das experiências e das interações vividas pelos 

indivíduos.  

Pode-se sugerir, assim, a existência de elementos lingüísticos que refletem 

diferenças de conceptualização nas estruturas de definição. A genericidade é inerente 

a qualquer tipo de definição, mas a forma como a noção definida se estabelece pode 

variar em função de características específicas da situação comunicativa.  Esta 

                                                 
23 BRUGGER, W. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Editora Herder, 1969. p. 123. 
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pesquisa sobre as construções [SN ser SN] e [SN ser quando O] apresenta, então,  

como ponto de partida as seguintes questões gerais:  

 

(a) As estruturas em análise constituem representações lingüísticas de 

conceptualização? 

(b) Que princípios regem o emprego das duas construções?  

(c) As estruturas em foco na pesquisa se equivalem semanticamente?  

(d) De que forma fatores lingüísticos e extralingüísticos exercem efeito 

positivo ou negativo  sobre o emprego das construções em foco no presente estudo?   

 
 

Ainda que exista o mesmo propósito comunicativo no emprego das duas 

construções, que constituem o objeto de estudo deste trabalho, parece haver 

diferenças pragmáticas entre elas, o que leva a supor a importância de se investigarem 

outras questões no decorrer da pesquisa, tais como: 

 

(a)  Das duas estruturas focalizadas na pesquisa, [SN ser SN] é a não-

marcada?   

(b) A construção [SN ser quando O] é empregada apenas em situações de 

informalidade?  

(c) O emprego da estrutura [SN ser quando O] marca relação de envolvimento 

do enunciador do texto com o interlocutor?  

(d) A construção [SN ser quando O] imprime marca de subjetividade em sua 

estrutura, a partir do que foi questionado em (b) e (c)? 

(e) Há alguma relação entre definitude e marcas de subjetividade? 

 

São, então,  as principais hipóteses de trabalho: 

 

1) Ao contrário do que costuma ser tradicionalmente proposto, existe subjetividade 

expressa nas definições, e as estruturas [SN ser SN] e [SN ser quando O] apresentam 

graus de subjetividade, cada uma ao seu modo.  

 

2) Das estruturas observadas, [SN ser SN] é a que ocorre com maior freqüência, 

sendo, portanto, a construção não-marcada.  
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3)  A construção marcada [SN ser quando O] só ocorre com SN de base abstrata. 

 

4) A construção [SN ser quando O] tende a ser empregada com metáforas não 

convencionais. 

 

5) A construção marcada [SN ser quando O] é empregada em contextos de 

informalidade, e a construção não-marcada [SN ser SN] é utilizada em contextos 

formais e informais. 

 

6)  A construção marcada [SN ser quando O] constitui um recurso empregado para 

estabelecer envolvimento com o interlocutor. 

 

 

Tendo em vista as hipóteses listadas, postulam-se os grupos de fatores, 

descritos e explicitados neste trabalho, de acordo com a metodologia de análise 

adotada, descrita no capítulo 4. 

 



4. METODOLOGIA 

 

 As estruturas  [SN ser SN] e [SN ser quando O] foram identificadas 

inicialmente em respostas a questões discursivas em provas de Língua Portuguesa, 

aplicadas a alunos da 2ª série do Ensino Médio de colégio particular do Rio de Janeiro 

(cf. exemplos (25) e (26)).  Dado o valor explicativo embutido nas construções, num 

primeiro momento da pesquisa, buscou-se proceder à coleta de dados em contextos 

pedagógicos e acadêmicos, em forma impressa, virtual e oral.    

 No que diz respeito à modalidade escrita da língua, foram investigados livros 

didáticos de diversas áreas do conhecimento e de séries variadas, assim como 

produções discentes de Ensino Médio e de Ensino Superior.  A Internet também 

constituiu importante fonte de consulta a trabalhos acadêmicos digitalizados e a 

revistas virtuais e serviu de fonte de dados para o trabalho.     

 Quanto à modalidade oral, a busca ficou restrita ao banco de dados do Grupo 

de Estudos Discurso & Gramática (RJ).  Foram investigados os cinco tipos diferentes 

de textos orais produzidos por cada um dos 93 informantes que participaram do 

projeto.  Os textos escritos gerados a partir dos orais foram igualmente averiguados.  

Na ocasião, pretendia-se observar a relação entre os modos do discurso e as estruturas 

em estudo, além de outras variáveis extralingüísticas como a escolaridade dos 

envolvidos na situação de comunicação.  

 Verificou-se, desde o início da pesquisa, alguma dificuldade na obtenção de 

dados, o que talvez se justifique pelo caráter recente e pouco freqüente do fenômeno 

variável em observação.  Assim, na primeira etapa da investigação, trabalhou-se com 

um corpus ainda pouco homogêneo, constituído de 234 sentenças.  

 Sabia-se que o corpus  era diminuto e necessitava de ajustes, que deveriam ser 

efetuados na continuidade da pesquisa.  Os estudos desenvolvidos na análise piloto 

permitiram a identificação das mudanças que deveriam ser providenciadas de forma 

mais imediata.  Seguindo critérios apresentados no capítulo 3 deste trabalho, foram 

“peneirados” todos os casos de definição propriamente dita e abandonados todos os 

outros que não se apresentavam exatamente com esse valor. 



Na fase imediatamente posterior a essas reformulações, foram realizadas 

consultas24 a corpora eletrônicos, como os da Linguateca25 – centro de recursos para 

o processamento computacional da língua portuguesa.   Foram examinados apenas os 

corpora gratuitos do Projecto AC/DC (Acesso a Corpora / Disponibilização de 

Corpora)26. Deve-se ressaltar que a dificuldade encontrada na coleta de dados 

persistiu.  Para se ter uma idéia, apenas treze ocorrências da estrutura [SN ser quando 

O] foram obtidas no primeiro meio milhão do corpus CETEMPúblico27, sendo que 

apenas uma delas encaixou-se como definição.  No Corpus NILC/São Carlos 28, 

foram encontradas 395 ocorrências da estrutura marcada, das quais somente 13 

corresponderam à noção de definição.    

Impôs-se uma reformulação na investigação que se pretendia desenvolver.  

Constatou-se que seria muito grande a demanda de tempo para a organização de um 

corpus adequado para verificar o efeito do tipo de texto em relação à variante mais 

expressiva em termos de ocorrência, por exemplo, ou ainda a relação da escolaridade 

com o emprego das construções estudadas.  Espera-se dar continuidade a esse estudo 

mais adiante. 

 Nesta etapa, entretanto, tendo em vista o tempo disponível para a elaboração 

desta pesquisa de doutorado, optou-se por fazer uma busca aleatória de dados que 

fosse suficiente para atender aos propósitos imediatos.  A pesquisa pode assim ser 

considerada de caráter exploratório do ponto de vista estatístico, com ênfase nas 

questões da natureza e função das estruturas estudadas na tese e nas construções 

colocadas à parte, a serem examinadas em outro momento. 

Esta fase do trabalho foi desenvolvida, então, com base em 634 dados.  Os 

dados da modalidade oral decorrem da coleta processada no corpus do Grupo de 

Estudos Discurso & Gramática (RJ), como já mencionado anteriormente, e também 

no corpus do Projeto NURC (RJ).  No que se refere à modalidade escrita, os dados 

foram obtidos no banco de dados do primeiro projeto citado, em provas discursivas, 
                                                 
24 Contou-se com o auxílio das Professoras Violeta Quental (PUC-Rio) e Maria Cláudia Freitas (PUC-
Rio; Projeto Linguateca/Portugal), que gentilmente orientaram as consultas. 
25 http://www.linguateca.pt/ 
26 Projeto iniciado em 1999 com o objetivo de reunir recursos disponíveis num único ponto na rede, 
facilitando a comparação e a reutilização do material e permitindo o acesso ao IMS-CWB, poderosa 
ferramenta de interrogação de corpora. (http://www.linguateca.pt/ACDC/) 
27 O CETEMPúblico é um Corpus de Extratos de Textos Eletrônicos, que contém aproximadamente 
180 milhões de palavras em português europeu.  Foi criado pelo projeto Processamento computacional 
do português (projeto que deu origem à Linguateca) após a assinatura de um protocolo entre o 
Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT) português e o jornal PÚBLICO em abril de 2000. 
28http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/tools/corpora.htm http://www.linguateca.pt/ACDC/  

 52

http://lusiadas.linguateca.pt/acesso/corpus.php?CETEMPUBLICO
http://www.linguateca.pt/proc_comp_port.html
http://www.linguateca.pt/proc_comp_port.html
http://www.publico.pt/
http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/tools/corpora.htm
http://www.linguateca.pt/ACDC/


trabalhos acadêmicos, livros didáticos e em um livro literário – Mania de Explicação, 

da escritora Adriana Falcão –  destinado ao público infantil.  O ambiente digital 

também foi um importante meio de coleta de dados.   

De fato, há que se destacar os obstáculos no desenvolvimento deste estudo no 

que diz respeito à organização do corpus.  Nos dados retirados da Internet, não houve 

possibilidade de controlar os fatores envolvidos na situação de comunicação em que a 

definição foi empregada.  A idade e a escolaridade dos envolvidos na interação, por 

exemplo, não puderam ser aprofundadas, assim como nem sempre foi possível 

analisar o gênero textual em que a construção de definição foi utilizada. 

Reconhecendo-se as limitações impostas, procedeu-se à análise dos dados de 

forma cautelosa, mas crítica, através da qual se observou a freqüência de ocorrência 

das estruturas e as chances de determinados fatores interferirem no emprego das 

construções analisadas na pesquisa.  A análise multivariacional, de aplicação binária,  

foi possível pela utilização do GOLDVARB 2001, que consiste em um pacote de 

programas que executam cálculos estatísticos e probabilísticos. 

Tendo em vista as hipóteses lançadas (cf. capítulo 3), arrolam-se, a seguir, sete 

grupos de fatores, como variáveis independentes: 

 

 

1º. Grupo: ocorrência de determinante no termo definido (definiendum) 

 

O primeiro grupo de fatores tem a finalidade de verificar a ocorrência ou a 

ausência de termos determinantes no termo definido (definiendum).  No caso da 

presença do determinante, indica-se se este é definido ou indefinido.  

Sabe-se que há dois tipos referenciais básicos –  o genérico e o individual – , 

que são normalmente assinalados pelo tipo de determinante que acompanha o 

sintagma nominal (Neves, 2006: 83).  Termos genéricos podem ser expressos como 

definidos ou indefinidos, no singular ou plural (Dik, 1997: 177).  Admitindo-se, no 

entanto, o princípio funcionalista de que a existência de diferentes construções deve 

implicar algum tipo de funcionalidade no sistema lingüístico,  convém  analisar mais 

detalhadamente o emprego de cada uma dessas estruturas.  Pretende-se observar o 

aspecto pragmático decorrente do emprego de elementos lingüísticos que revelam 
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tacitamente a existência de informação compartilhada entre os participantes da 

interação verbal.  

 

 

2º. Grupo: meio pelo qual a definição é veiculada 

 

O segundo grupo de fatores a ser investigado tem o propósito de examinar a 

ligação entre o registro da situação de comunicação e o emprego das formas variantes.    

Parte-se do princípio de que o meio utilizado para se estabelecer uma interação verbal 

interfere na escolha das estruturas lingüísticas empregadas no processo.  Como 

postula-se que a estrutura marcada seja utilizada em contextos de informalidade, faz-

se pertinente a aplicação desse grupo de fatores. 

 

  

3º. Grupo: presença de marcas de pessoalidade  

 

Considerando-se a importância do papel do Falante e do Destinatário com 

relação ao processo de interação verbal (Dik, 1997), o terceiro grupo de fatores tem o 

objetivo de examinar o tipo de envolvimento que os participantes estabelecem no 

processo interativo.  Partindo-se da idéia de que o emprego da variante marcada pode 

fazer parte de um conjunto de estratégias que visam à aproximação com o 

interlocutor, verifica-se a existência ou a ausência de marcas de pessoalidade nos 

dados. 

 

 

4º. Grupo: tipo de linguagem utilizada na elaboração da definição 

 

O quarto grupo de fatores tem por objetivo relacionar o emprego das formas 

variantes com o tipo de linguagem usada na elaboração da definição:  referencial ou  

metafórica.  A aplicação dessas variáveis justifica-se pela suposição de que a estrutura 

[SN ser quando O] tenha freqüência relevante em contextos de linguagem conotativa 

e figurada. 
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5º. Grupo: área do conhecimento na qual a definição foi empregada 

 

O quinto grupo de fatores busca investigar o uso das variantes em tela em 

relação a contextos acadêmicos e não-acadêmicos.  Em geral mais dotados de 

formalidade, os ambientes de natureza acadêmica seriam propícios à utilização da 

variante não-marcada [SN ser SN], em função do aspecto canônico característico da 

estrutura.  

 

 

6º. Grupo: foco do termo definiente – domínio interno, físico / domínio interacional 

 

O sexto grupo de fatores tem o propósito de averiguar o termo à direita do 

verbo ser.  Observa-se a forma como o definiendum é explicado: se é definido em 

função de suas características físicas, intrínsecas, ou em função de sua interação com 

o meio e com outros objetos.  O cunho pragmático que permeia esta pesquisa justifica 

o uso das variáveis postas.  Acredita-se que a estrutura marcada apresente freqüência 

significativa em definições com ênfase em questões interacionais.   

 

7º. Grupo: concretude ou abstração do definiendum 

 

A criação do sétimo grupo de fatores tem como propósito verificar se a 

construção marcada tende a ocorrer na definição de termos abstratos.  A motivação da 

hipótese é proveniente do fato de substantivos abstratos poderem ser oriundos de 

verbos e, em conseqüência disso, poderem apresentar noção de processo ou de 

atividade, por exemplo, guardando traço de temporalidade e admitindo o emprego do 

conector quando.  Ademais, acrescenta-se o posto por Lakoff e Johnson de que 

conceitos abstratos são explicados a partir de experiências.  Nesse sentido, a estrutura 

[SN ser quando O] evidencia a cena, a situação experiencial em questão. 

 

Aplicando-se os grupos de fatores apresentados, procura-se dar conta dos 

contextos condicionadores dos processos de variação em estudo.  No capítulo 6, 

comenta-se a relevância de cada um desses grupos e analisam-se os resultados 

obtidos. 



5. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

5.1. A Perspectiva da Sociolingüística Variacionista 

 

 A Sociolingüística Variacionista, com base em William Labov (1979), serviu 

de suporte metodológico para o desenvolvimento do trabalho, já que constituiu o 

modo pelo qual se pôde proceder à análise da correlação das variáveis. De acordo 

com a perspectiva teórica laboviana, cujo interesse se encontra na língua em uso, a 

variação, que deve ser vista como um princípio geral e universal, não é aleatória, dado 

que pode ser descrita e analisada cientificamente e sofre influência de fatores de 

natureza interna ou externa à língua.   A ocorrência da variação lingüística deixa 

subentendida a existência de formas lingüísticas que se alternam, que mantêm 

equivalência semântica e recebem o nome de variantes.  A alternância das formas 

constitui o fenômeno variável, também chamado de variável dependente. Seu 

emprego não se dá aleatoriamente, mas em função de variáveis independentes.  

Há variáveis independentes, internas à língua, de natureza fono-morfo-

sintática, semântica, discursiva e lexical; há variáveis independentes, externas à 

língua, que podem ser de cunho social, contextual ou ainda de caráter individual, no 

que se refere a traços próprios dos falantes.  Essas variáveis, lingüísticas e não-

lingüísticas, não agem de forma isolada, mas operam num conjunto complexo de 

correlações que inibem ou favorecem o emprego de formas variantes, em princípio, 

semanticamente equivalentes. 

A relevância de se adotarem procedimentos quantitativos tipicamente 

labovianos deveu-se ao fato de ter-se identificado um fenômeno variável que envolve 

o emprego das variantes em definições: [SN ser SN] e [SN ser quando O]. Tomando 

as construções como variação, o presente estudo se ocupou em apontar os grupos de 

fatores internos e externos à língua que influenciam a ocorrência desse fenômeno à 

luz das perguntas e hipóteses lançadas.  Assim, mediante a escolha da Teoria da 

Variação, procedeu-se a uma análise correlacional de base quantitativa.  Com 

respaldo em Naro (2008)29, que admite ser essa Teoria uma metodologia e defende a 

                                                 
29 Entrevista concedida pelo Professor Anthony Julius Naro aos Professores Sebastião Votre e Cláudia 
Roncarati, publicada em VOTRE, S. & RONCARATI, C. (org.). Anthony Julius Naro e a Lingüística 
no Brasil: uma homenagem acadêmica. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008. p.14 
 



necessidade de uma haver uma teoria lingüística norteadora da pesquisa, buscaram-se 

os pressupostos funcionalistas para embasar este estudo. 

 

5.2.  A Perspectiva Funcionalista 

  

Uma característica das abordagens funcionalistas é a integração de 

componentes diversos na análise das estruturas lingüísticas. Givón (1995), por 

exemplo, admite a relação entre sintaxe, semântica e pragmática.  Para ele, a sintaxe é 

a codificação da semântica proposicional e da pragmática discursiva, e, dentro desse 

ponto de vista,  uma frase que contenha somente informação semântica e que não 

apresente função pragmática não existe na comunicação, constituindo-se apenas um 

fragmento isolado do contexto.  Segundo o autor, a sintaxe é um sistema de 

codificação que envolve quatro dispositivos: a ordem das palavras, a morfologia 

desinencial, a entonação e diversas limitações, como as identitárias e as co-

referenciais. A interação dos princípios define a estrutura, e o que a estrutura codifica 

é a função, o “domínio funcional” da semântica (proposicional)  e da pragmática 

(discursiva).  Na perspectiva de Givón (1995), portanto, a sintaxe não pode ser 

estudada sem referência aos outros dois componentes. 

Também a teoria sistêmico-funcional de Michael Halliday (1994)  leva em 

conta vários componentes integrados. A teoria é centrada na noção de função 

lingüística e tem como objeto de interesse a estrutura sintática da língua enquanto 

realização da função primeira da linguagem, que é a de comunicação na interação 

verbal.  Assim, essa teoria vê a língua como fruto do contexto sócio-cultural e entende 

que toda a produção lingüística está atrelada a necessidades e funções sociais, acha-se 

estruturada para o uso em diferentes contextos.  Para o autor, “uma gramática 

funcional é essencialmente uma gramática natural, no sentido de que tudo nela pode 

ser explicado com referência à forma como a língua é usada”30. 

Dentro dessa perspectiva, então, o uso da língua é motivado pelas relações 

sociais, e as escolhas léxico-gramaticais realizadas pelos falantes não são aleatórias – 

estão condicionadas pelo contexto sócio-cultural em que estão inseridos.  A língua é 

desenvolvida para satisfazer as necessidades humanas de comunicação, e a forma 

como ela é organizada está relacionada a essas necessidades: o falante faz escolhas 

                                                 
30 Halliday, 1994: xiii (Introduction) 
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entre os termos dos paradigmas, as quais produzem significados quando realizadas 

nas unidades sintagmáticas.  

A teoria da gramática funcional de Halliday (1994) é, bem entendido, uma 

teoria de significados como escolha. A língua é interpretada como redes de opções 

que se relacionam, e o falante seleciona as opções que deseja usar no evento de 

interação social, ou seja, no contexto das situações comunicativas.  Para Halliday 

(1994), os componentes fundamentais do significado na língua são os componentes 

funcionais, e todas as línguas são organizadas em torno de dois significados 

principais: o ideacional ou reflexivo e o interpessoal ou ativo.  Esses componentes são 

chamados pelo autor de metafunções. 

A metafunção ideacional é aquela por meio da qual o falante e o ouvinte 

organizam  e incorporam, na língua, suas experiências dos fenômenos do mundo real, 

incluindo experiências da própria consciência: suas reações, suas cognições, 

percepções, assim como seus atos lingüísticos de falar e de entender.  Já a metafunção 

interpessoal serve para que o falante expresse seu julgamento pessoal, suas atitudes, 

assim como as relações que estabelece entre si próprio e o ouvinte.  Graças a essa 

função, que é interacional e pessoal, o falante participa do evento da fala.  Há, ainda, 

segundo Halliday (1994), uma outra metafunção, que é instrumental para as outras 

duas: a textual.  Através desta, as unidades lingüísticas operam no contexto e na 

situação.  É a função que se relaciona com a criação de texto. 

Assim, o texto deve ser entendido como uma unidade semântica, sem, no 

entanto, deixar-se de considerar a importância da gramática no momento da análise.  

Afinal, a questão fundamental da abordagem de Halliday (1994) é o modo como os 

significados são expressos, a maneira como as formas de uma língua são empregadas 

para atingir um determinado fim. Dessa forma, a análise de qualquer texto deve visar 

à compreensão, que se refere à relação entre texto e traços gerais da língua, e à 

avaliação, que diz respeito à investigação da efetividade do texto e da adequação do 

texto à situação.  Nessa visão, portanto, a língua não está separada do conteúdo ou do 

contexto, mas varia sistematicamente com o conteúdo e com o contexto, pois esse é o 

meio através do qual o significado se implementa. 

A teoria funcionalista de Simon Dik (1997), ao abordar a língua como um 

instrumento de interação social, também incorpora a pragmática à gramática.  

Partindo do fato de que um indivíduo sabe não só o que dizer, mas também como 

dizer algo a um determinado ouvinte, dentro de uma situação comunicativa 
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determinada, a fim de atingir um objetivo comunicativo, Dik concebe um modelo de 

interação verbal em que destaca a importância da informação pragmática do Falante e 

do Destinatário no processo interacional. 

Considera-se informação pragmática o conjunto total de conhecimentos, 

crenças, suposições, opiniões, sentimentos e preconceitos que estão disponíveis em 

qualquer ponto da interação.  A informação pragmática, segundo Dik (1997), inclui 

ainda três componentes: informação geral, informação situacional e informação 

contextual. 

A informação geral é aquela armazenada na memória e diz respeito ao mundo, 

a características naturais e culturais do meio, bem como a outros mundos possíveis ou 

imagináveis.  A situacional é decorrente da percepção que os interlocutores possuem 

da situação em que se encontram. E a interação contextual é aquela que deriva das 

expressões lingüísticas que estão sendo trocadas durante a interação verbal. 

Para Dik (1997), a descrição de uma situação lingüística parte da construção 

de uma predicação subjacente que solicita, necessariamente, um predicado.  O 

predicado determina propriedades e relações, e, aplicado a um certo número de 

termos31, produz uma predicação que indica um estado-de-coisas, ou seja, uma 

codificação lingüística que o Falante decide em relação à situação. 

Na estrutura do predicado, estão presentes, ainda, três tipos de funções: as 

funções semânticas, que se relacionam aos papéis dos referentes dos termos nos 

estados-de-coisas designados pela predicação (agente, meta, recipiente, etc.); as 

sintáticas, que especificam a perspectiva a partir da qual o estado-de-coisas é 

apresentado na expressão lingüística (sujeito e objeto); as funções pragmáticas, que se 

relacionam ao estatuto informacional de um constituinte dentro do contexto 

comunicativo mais amplo em que ele ocorre (tema, tópico, foco etc.). 

Assim, na perspectiva funcionalista de Dik (1997), a análise das estruturas 

lingüísticas abarca a sintaxe e a semântica, sem deixar de considerar, no entanto, os 

aspectos pragmáticos que envolvem a situação comunicativa.  O modelo inclui, na 

análise, dados referentes ao falante, ao destinatário e aos papéis, tanto quanto o 

estatuto da situação de interação, determinada socioculturalmente. 

  

 
                                                 
31 Termos, aqui, são todas  as expressões lingüísticas que podem ser usadas para referir-se a entidades 
de um dado mundo, seja este real ou imaginário. 
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5.2.1. A Função Pragmática de Simon Dik 

 

Conforme mencionado anteriormente, acredita-se que o emprego das variantes 

[SN ser SN] e [SN ser quando O] esteja relacionado a questões de ordem pragmática, 

o que justifica observar as colocações de Dik sobre tais questões na análise 

lingüística.   

Segundo Dik (1997: 3), a análise lingüística, sob o ponto de vista funcional, 

lida com dois tipos de regras validadas por convenção social: as que regem a 

constituição das expressões lingüísticas – regras semânticas, sintáticas, morfológicas e 

fonológicas, e as que regulam os modelos de interação verbal em que as expressões 

lingüísticas são usadas – regras pragmáticas.  

As regras do primeiro grupo devem ser vistas como instrumentais para atender 

a objetivos e propósitos estipulados pelo sistema de regras do segundo grupo.  Assim, 

as expressões lingüísticas devem ser observadas em situações reais de interação 

verbal e suas propriedades, determinadas pela informação contextual e situacional 

disponível aos interlocutores.  

 É importante ressaltar, contudo, que a intenção do Falante e a interpretação do 

Destinatário não são estabelecidas, mas apenas mediadas pela expressão lingüística.  

Com relação ao Destinatário, isso significa dizer que a sua interpretação não está 

baseada apenas na informação contida na expressão lingüística, uma vez que a 

informação que ele já traz consigo, bem como sua suposição sobre a intenção 

comunicativa do Falante também interferem na interpretação.  A expressão lingüística 

também não representa essencialmente a sua intenção, já que o Falante leva em conta, 

não só a sua própria informação pragmática, mas também a informação que seu 

interlocutor possui.  

 As informações pragmáticas do Falante e do Destinatário, normalmente, 

compartilham traços comuns (informação compartilhada), mas também há 

informações disponíveis apenas a cada um deles, Falante e Destinatário.  O verdadeiro 

ponto da interação verbal está localizado nessa informação não compartilhada, 

entretanto isso só pode ser constatado contrapondo-se à informação compartilhada. 

 Para Dik, a função primária de uma interação verbal constitui a possibilidade 

de o Falante provocar mudanças na informação pragmática do Destinatário.  As 

alterações podem constituir acréscimos (additions) – no caso de o Falante fornecer ao 

Destinatário informações desconhecidas; substituições (substitutions) – no caso de o 
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Falante informar ao Destinatário que uma determinada parte da informação deve ser 

substituída por outra; ou ainda recordações (reminders) – no caso de o Falante fazer o 

Destinatário recuperar alguma informação que possuía antes, mas de que não se 

lembrava no momento da interação.  Dik também entende que o Falante pode ter a 

intenção de provocar mudança na informação emocional (emotional information) do 

Destinatário, como ocorre quando o Falante tenta alterar o sentimento que presume 

que o Destinatário tenha em relação a alguma coisa.  

 Com o objetivo de realizar mudanças na informação pragmática do 

Destinatário, o Falante atribui funções especiais a determinados constituintes da 

oração, tornando-as codificações novas importantes no processamento da 

interpretação por parte do Destinatário.  Na Gramática Funcional, essas funções são 

denominadas de Tópico e Foco.  

 Para Dik (1997), Tópico é a entidade sobre a qual se fala numa dada situação. 

Na predicação, diz-se alguma coisa sobre o Tópico e, por isso, a função de Tópico só 

pode ser atribuída a um constituinte intra-oracional.  Alguns termos podem introduzir 

Tópicos Novos, outros têm a função de se referir a Tópicos Dados, a  Subtópicos ou a 

Tópicos Retomados.  Dependendo da organização estrutural, as funções pragmáticas 

podem resultar em conseqüências para a expressão formal com relação à inserção de 

marcadores de Tópico, à localização do Tópico na ordem linear da expressão ou à 

atribuição de traços prosódicos a constituintes tópicos. 

 Já a função de Foco de uma expressão lingüística constitui a informação que 

se considera mais importante ou saliente num dado contexto de interação verbal.   A 

focalização é um dos recursos de que a língua dispõe para que o Falante chame a 

atenção do Destinatário  para uma determinada parte da informação.  Pode-se dizer, 

então, que a informação focalizada tem relação com a alteração que o Falante deseja 

provocar na informação pragmática do Destinatário.  Segundo Dik, o Foco pode 

ocorrer em qualquer parte da estrutura subjacente da oração: no predicado, nos 

operadores de predicado e de termo e no sujeito.  Observa-se que, tanto na atribuição 

da função Tópico, quanto na atribuição da função Foco, as expressões lingüísticas 

codificam a informação necessária e suficiente para o Falante demonstrar intenções e 

obter do Destinatário a adequada interpretação da oração.   

Deve-se mencionar, neste ponto,  o princípio de definitude (definiteness), que 

governa as regras que restringem um termo.  Quando o Falante usa um determinado 

termo, ele tem a intenção de orientar o Destinatário em relação a uma entidade sobre a 
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qual pretende predicar alguma coisa.  Para que o Destinatário tenha condições de 

identificar o referente pretendido numa classe teoricamente infinita de referentes 

possíveis e virtualmente disponíveis em qualquer situação de comunicação, o Falante 

deve descrever o referente por meio de propriedades que restringem o conjunto de 

referentes potenciais da construção utilizada.   

Ao usar um termo definido, o Falante auxilia o Destinatário a identificar o 

referente que supostamente já se encontra disponível ao Destinatário: (a) por meio de 

informação pragmática de longo prazo; (b) por meio de uma informação  pragmática 

de curto prazo, introduzida no discurso anterior; (c) por uma informação perceptível  

ou ainda (d) por meio de inferências deduzidas a partir de qualquer informação 

mencionada em (a-c) (Dik, 1997:184).  Por outro lado, ao usar um termo indefinido, o 

Falante ajuda o Destinatário a construir um referente para a nova entidade e, por 

conseguinte, ajuda a inserir o referente inovador no universo mental do Destinatário. 

Pode-se dizer, portanto, que, segundo Dik, a quantidade de informação 

fornecida em um termo está relacionada à avaliação do Falante sobre a informação 

pragmática do Destinatário.  Conseqüentemente, o processamento depende da 

capacidade que o Destinatário tem de identificar referentes. 

 

5.2.2  Duas Proposições de Halliday  

 

5.2.2.1 O Sistema de Transitividade  

 

 É por meio da língua que os seres humanos constroem um quadro mental da 

realidade, atribuindo sentido ao que acontece ao redor e dentro deles.  Sobressai, 

então, o importante papel que a oração assume nesse sentido por representar o 

princípio modelador da experiência – o princípio de que a realidade é composta de 

processos (Halliday, 1994: 106).  Os processos são constituídos de três componentes –  

o processo em si, seus participantes e as circunstâncias associadas ao processo – que 

explicam como fenômenos do mundo real são representados por estruturas 

lingüísticas.  

 A experiência encontra-se relacionada a acontecimentos – acontecer, fazer, 

sentir, significar, ser, tornar-se – todos expressos na gramática da oração pelo sistema 

de transitividade (Halliday, op. cit.).  Existem experiências externas, que ocorrem fora 

do indivíduo, no seu contato com o mundo que o cerca,  e experiências internas, que 
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acontecem dentro do indivíduo, denotando o mundo da consciência e da imaginação.  

A forma prototípica da experiência externa é aquela da ação e dos eventos: coisas 

acontecem; pessoas agem, fazendo coisas ou fazendo com que estas aconteçam.  Já a 

experiência interna relaciona-se ao estado cognitivo e afetivo do indivíduo, manifesta 

uma reação à experiência externa.  O sistema gramatical de transitividade distingui 

claramente a experiência externa da experiência interna: os processos materiais são 

aqueles que expressam o mundo externo, e os mentais,  os que configuram os 

processos da consciência.  Os processos materiais são “processos do fazer”, enquanto 

processos mentais estão relacionadas a orações “do sentir, do pensar e do perceber” 

(Halliday, 1994: 112).  

As orações que expressam cada um dos dois processos são, então, 

gramaticalmente distintas.  Em orações de processo mental, há sempre um 

participante que é humano – aquele que sente, pensa, ou percebe – ou um objeto ou 

animal dotados de consciência. Nos processos materiais, nenhum participante precisa 

ser humano e a distinção entre consciente e não-consciente não ocorre.  Em processos 

materiais, todo participante é um fenômeno da experiência do indivíduo, incluindo 

sua experiência interna e sua imaginação – qualquer entidade (pessoa, criatura, objeto, 

instituição ou abstração), ou qualquer processo (ação, evento, qualidade, estado ou  

relação).  Em processos mentais, ‘fatos’, além de qualquer um desses elementos, 

podem igualmente ser objetos da consciência (Halliday, 1994: 115).   

De acordo com Halliday, os processos materiais e mentais são ainda distintos 

no que se refere ao aspecto temporal: no processo material, o tempo não-marcado é o 

presente contínuo (be+ing); no processo mental, o presente simples.  Para o autor, 

esse não é um traço arbitrário; é justificado pela diferença do significado implicado 

nos dois tempos: o ‘presente no presente’ (present continuous) é aplicado a processos 

que têm início e término claros, o que é típico dos processos materiais; por outro lado, 

os processos mentais, que normalmente não são claramente delimitados em tempo, 

estão associados ao  presente simples (Halliday, 1994:116). 

 Há ainda um terceiro tipo de processo que assume, nesta pesquisa, lugar de 

destaque – os chamados processos relacionais, que consistem em processos de 

classificação e identificação. (cf. seção 5.2.2.2) Tais processos expressam as 

generalizações e as relações que se estabelecem entre fragmentos de experiência.  

 Os processos mencionados anteriormente são considerados os principais 

processos do sistema de transitividade.   Existem, entretanto,  outras categorias 
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intermediárias, localizadas nos limites desses processos: entre o material e o mental, 

encontra-se o processo comportamental, que expressa atividades internas, ações 

involuntárias ou provenientes de estados psicológicos; entre o mental e o relacional, 

há a categoria dos processos verbais, reveladores das relações simbólicas construídas 

na consciência humana e representadas na forma de linguagem, como dizer e 

significar; entre o relacional e o material, estão os processos que remetem à existência 

– são os processos existenciais. 

Segundo Halliday (1994), o modelo de experiência, interpretado pelo sistema 

gramatical de transitividade, deve ser visto como um espaço contínuo.  O traço de 

continuidade, no entanto, não ocorre entre dois pólos, mas em um  círculo.   

 

5.2.2.1.1 Os Processos Relacionais 

 

 Tendo em vista as estruturas em foco nesta pesquisa, é válido percorrer as 

considerações de Halliday sobre processos relacionais, aos quais o autor se refere 

como “processos de ser”.   

 

“Nas orações relacionais, há duas partes de ser: 
alguma coisa é dita “ser” alguma outra coisa.  Em 
outras palavras, a relação é posta entre duas 
entidades separadas.” (Halliday, 1994: 119) 
 

 

  As orações relacionais consistem, portanto, em um recurso utilizado para 

identificar experiências e para conferir-lhes atributos.  São em geral realizadas pelo 

verbo ser no presente ou no passado simples.  

 Existem três tipos principais de processo relacional; cada um deles pode ser 

realizado de dois modos distintos. 

  

Tipos: 

1. intensivo – “x é a”; 

2. circunstancial – “x está em a” (“onde “está em” serve para “está sobre”, “está 

com”, etc.”)  

3. possessivo – “x tem a” 
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Modos: 

a) atributivo – “a é um atributo de x” 

b) identificativo – “a é a identidade de x” 

 

No processo intensivo, o verbo comumente empregado é o verbo ser, e os 

elementos x e a são grupos nominais.  Entretanto, outros verbos, além do ser, também 

podem ocorrer em orações relacionais intensivas, e este é um dos aspectos a partir dos 

quais se podem distinguir os modos atributivo e identificativo: os verbos usados em 

cada uma das situações pertencem a classes distintas.  Há, ainda, diferenças em 

relação ao grupo nominal que ocorre como atributo e como identificador.     

 Para Halliday (1994), as orações atributivas distinguem-se das identificativas 

em quatro aspectos: 

 

(i) Nas orações atributivas, verbos da classe atributiva realizam o 

Processo, indicando início(tornar-se), duração(continuar, 

permanecer, manter), aparência (parecer, virar), 

percepção(considerar, sentir, ouvir, cheirar).  Nas identificativas, o 

Processo é representado por um verbo da classe “equativa”, que 

pode denotar função (servir como, funcionar como), significação 

(representar, constituir, formar), tipo/parte (incluir, destacar), 

sinalização (indicar, sugerir, mostrar, refletir), exemplificação 

(exemplificar, ilustrar).  O verbo ser, único entre esses verbos  

relevante para esta pesquisa, é considerado neutro e aplicável aos 

dois modos  em evidência. 

(ii) Nas orações atributivas, o grupo nominal que funciona como 

atributo é normalmente indefinido, tem um adjetivo ou um 

substantivo comum como núcleo, que pode ser acompanhado ou 

não de artigo indefinido; nome próprio ou  pronome não funcionam 

como termos atributivos.  Já nas orações identificativas, o grupo 

nominal empregado como identificador é em geral definido, 

apresenta um nome comum como núcleo, que pode vir 

acompanhado de artigo definido ou outro determinador; nome 

próprio ou pronome admitem a função de identificador, e a única 
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possibilidade de adjetivo funcionar como núcleo é na forma 

superlativa. 

(iii) A pergunta investigativa para as orações atributivas é “Como?”; 

para as identificativas, “O quê?”, “Quem?”.   

(iv) As orações atributivas não são reversíveis, nem apresentam 

correspondente na voz passiva.  As orações identificativas, por sua 

vez, são reversíveis e os verbos, com exceção do verbo ser, 

possuem a forma passiva. 

 

O outro processo relacional pertinente a esta pesquisa é o circunstancial.  

Nesse tipo de processo, a relação entre os termos pode ser de tempo, lugar, modo, 

causa, companhia etc.  No modo atributivo, o elemento circunstancial constitui um 

atributo conferido a uma entidade e isso pode ser expresso de duas maneiras: a 

circunstância pode ser expressa na forma de um atributo –  representado, nesse caso, 

por um termo preposicionado em que a relação circunstancial é expressa pela 

preposição – ou na forma de Processo – condição em que o atributo é um grupo 

nominal e a circunstância é estabelecida pelo verbo. 

No modo identificativo do processo circunstancial, a circunstância é posta 

como uma relação entre duas entidades, isto é, uma entidade é relacionada a outra por 

um traço de tempo, lugar, modo, etc.(Halliday, 1994: 131)  Como ocorre nas orações 

circunstanciais atributivas, as identificativas também podem ser organizadas de duas 

maneiras, já que a relação pode ser vista como um traço dos participantes ou como um 

traço do processo em si. 

Finalmente, no processo relacional possessivo, a relação entre os dois termos é 

de posse; uma entidade possui a outra.  No modo atributivo, a relação de posse pode 

ser expressa como atributiva (O livro é de Paulo), ou como processo (O livro pertence 

a Paulo).  No modo identificativo, a posse é organizada de duas formas: como traço 

dos participantes, que incorporam a noção de posse, significa propriedade do 

possuidor: O livro é de Paulo.  Neste caso, a relação é de identidade, pois tanto o 

“livro” quanto “de Paulo” expressam aquilo que Paulo possui; como processo, a 

posse é codificada como um processo, tipicamente realizado pelo verbo possuir 

(Paulo possui um livro).  Vale observar que Halliday (1994) menciona o fato de que 

as orações expressas pelo modo atributivo não são completamente distintas das 

identificativas.  Para o autor, a oração O livro é de Paulo pode ser tanto atributiva – 
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nesse caso, o livro é um membro da classe das posses de Paulo – como identificativa 

– nesse caso, o livro é identificado como pertencente a Paulo.  

 

5.2.2.2  A concepção de metáfora 

 

Segundo Halliday (1994),  entre as figuras de linguagem tratadas pela retórica, 

existem várias relacionadas à transferência verbal, e metáfora seria o termo mais 

usual para se referir a esse fenômeno de forma ampla.  Em um sentido mais 

específico, o termo remete a um determinado tipo de transferência apenas, 

diferenciando-se da metonímia e da sinédoque.  Os três termos, no entanto, 

relacionam-se a um uso não-literal das palavras.  A metonímia consiste no emprego 

de uma palavra por outra em função da relação de inclusão ou de implicação que se 

estabelece entre elas; quando essa relação remete à noção de parte pelo todo, ocorre a 

sinédoque.  Considera-se metáfora uma palavra usada no lugar de outra por haver 

algum aspecto comum entre elas.  Vale salientar que, segundo Halliday (1994: 340),  

a maioria dos exemplos de metáfora remete à transferência de um sentido concreto 

para um abstrato.   

 A metáfora, a metonímia e a sinédoque são, portanto, explicadas geralmente 

como processos léxico-semânticos, mas Halliday propõe interpretá-las em termos 

gramaticais, por referência a processos relacionais (cf. seção 5.2.2.1.1): a metáfora 

seria derivada do processo intensivo com o verbo ser; a metonímia, do processo 

circunstancial, e a sinédoque, do processo possessivo.  No estudo que serviu de base 

para esta pesquisa, o autor dedica-se, entretanto, à questão metafórica, de forma 

ampla, refere-se a “modos metafóricos de expressão”(Halliday, op. cit.).   A metáfora, 

normalmente descrita como uma variação no uso das palavras, passa a ser vista como 

uma variação léxico-gramatical, o que implica considerar a seleção lexical como 

apenas um aspecto da variação.   

Um significado pode ser realizado por uma seleção de palavras que seja 

diferente daquela típica ou não-marcada.  Há um forte elemento gramatical  implicado 

na transferência retórica, o que permite aventar a existência da metáfora gramatical – 

a variação é essencialmente nas formas gramaticais, embora freqüentemente se 

vincule a alguma variação lexical também (Halliday, 1994: 342).  Deve-se observar 

que a forma considerada metafórica o é  por referência a alguma outra, por ser uma 

variação na expressão de um dado significado.  Halliday  denomina de congruente a 
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variante menos metafórica e postula que, para qualquer configuração semântica, 

haverá alguma realização léxico-gramatical congruente, para a qual, por sua vez, 

poderão ocorrer outras “transferidas” ou metafóricas. O ponto importante de se 

destacar é que a seleção de uma forma metafórica já é em si mesma uma escolha 

significativa (Halliday, 1994: 342). 

 Para o autor, a variação metafórica é inerente à natureza da linguagem desde o 

princípio, e os falantes são capazes de reconhecer formas congruentes como o modo 

típico pelo qual a experiência é construída – conhecer as formas típicas de dizer as 

coisas deve fazer parte do conhecimento lingüístico.  No entanto, o conceito de 

‘típico’ não é tão simples quanto parece: o ‘típico’, como o próprio Halliday (1994: 

343) destaca, “poderia ser a forma como se aprende primeiro a dizer alguma coisa 

na língua materna, ou a forma mais comumente falada, a forma como é falada na 

ausência de qualquer circunstância especial, mas isso nem sempre coincide”.   

Existem formas reconhecidas como modelos típicos de expressão – as formas 

congruentes.  Como construir experiência na forma de linguagem já é um processo 

inerentemente metafórico, não é surpresa encontrar uma outra dimensão de metáfora 

presente dentro da linguagem em si própria.  Assim como se reconhece o que é 

congruente, identificam-se igualmente outras possibilidades de uso das expressões 

lingüísticas para revelar significados de maneira diferente. 

 
 
5.3 Objetividade e (inter)subjetividade: a dependência do contexto 

 

Com base no princípio da Lingüística Cognitiva de que “o sentido de uma 

expressão não está reduzido apenas à caracterização objetiva da situação descrita; o 

modo como o falante representa essa situação é igualmente importante na construção 

do significado” (Langacker, 1990: 5)32,  esta pesquisa pretende mostrar que, nas 

diversas formas de realização das definições, são encontrados traços que deixam 

transparecer indícios de envolvimento entre  falante e ouvinte. 

Adota-se a visão de Traugott (2005)33, de que a objetividade e a  

(inter)subjetividade são propriedades da linguagem dependentes do contexto, uma vez 

                                                 
32 LANGACKER, R. Subjectification.  In: Cognitive Linguistics. Volume 1–1. New York: Mouton de 
Gruyter, 1990. 
33 TRAUGOTT, E. Regularity in semantic change.  Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
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que surgem da interação falante/escritor-ouvinte/leitor e dos recursos retóricos 

aplicados na interlocução.  

Em uma situação de comunicação, a seleção do repertório lingüístico pode ser 

consciente ou não.  Há usuários da língua que são mais conscientes de suas escolhas; 

há outros com essa percepção menos aguçada, mas, em geral, o emprego das 

estruturas da língua está relacionado ao registro e ao grau de atenção que o 

falante/escritor estabelece com o seu interlocutor.  

No que concerne à subjetividade e à intersubjetividade, devem-se distinguir os 

papéis do falante/escritor e do ouvinte/leitor no mundo do evento da fala dos possíveis 

papéis que esses indivíduos podem assumir como referentes em um mundo sobre o 

qual se fala.  

Segundo Traugott, a intersubjetividade envolve crucialmente a atenção que o 

falante/escritor dispensa ao ouvinte/leitor como um participante no evento da fala e 

não no mundo sobre o qual se fala.  No entanto, a autora considera a subjetividade um 

pré-requesito para a intersubjetividade, uma vez que, para ela, o ponto de vista do 

falante está presente até mesmo no emprego de pronomes de 2ª. e 3ª. pessoas.  

A subjetificação, de acordo com Traugott, revela o mundo do falante/escritor 

no discurso: seu raciocínio, suas crenças e suas atitudes.  É uma larga noção que afeta 

grandes domínios.  A intersubjetificação, por sua vez, deixa transparecer a perspectiva 

da relação que se estabelece entre falante/escritor e ouvinte/leitor.  

Consideram-se expressões objetivas aquelas que requerem o menor número 

possível  de inferências na interação falante/escritor-ouvinte/leitor.  Listam-se, a 

seguir, estruturas dotadas de objetividade:  

 

1. declarações minimamente marcadas em 
relação à modalidade; 
2. enunciados em que todos os participantes da 
estrutura do evento estão expressos na estrutura 
superficial; 
3. itens lexicais minimamente comprometidos 
com a perspectiva dos interlocutores (minimamente 
dêiticos); 
4. contextos cuja interpretação é fortemente 
determinada pela quantidade de informação 
fornecida (predominância de Q-heuristic34). 
(Traugott, 2005: 22-3) 

                                                 
34 Toma-se por base  Levinson (apud Traugott): a organização da escrita interativa, como a da fala, é 
governada por princípios heurísticos que orientam a escolha da expressão certa para se obter uma 
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Já as expressões marcadas de subjetividade podem apresentar os seguintes 

traços: 

 

1. dêixis espacial e temporal explicitadas; 
2. marcadores explícitos da atitude do 
falante/escritor em relação ao que é dito, inclusive 
postura epistêmica; 
3. marcadores explícitos da atitude do 
falante/escritor em relação ao que foi dito e ao que 
será dito no discurso; 
4. predominância de R-heuristic.  

                                                                                                                    (Traugott, 2005: 23) 
 

A intersubjetividade, segundo Traugott, surge diretamente da interação do 

falante/escritor com o ouvinte/leitor.  Os significados intersubjetivos são, portanto, 

interpessoais e  as seguintes características costumam estar presentes em expressões 

intersubjetivas: 

 

1. deixis social explícita; 
2. marcadores explícitos da atenção do 
falante/escritor ao ouvinte/leitor, como marcas de 
polidez, títulos honoríficos etc. 
3. predominância de R-heurisitic – o que é dito 
implica mais do que significa. 
                                               (Traugott, 2005: 23) 

 

 

Com base nos conceitos de subjetificação e intersubjetificação propostos por 

Traugott (2005), procura-se investigar se as construções [SN ser SN] e [SN ser 

quando O] apresentam marcas de (inter)subjetividade ou objetividade que denotam, 

respectivamente, aproximação ou distanciamento entre os interlocutores na 

representação de definições. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
interpretação específica.  Como as máximas de Grice, há o princípio da quantidade (q(uantity) 
heuristic); o da relevância (r(elevance- heursitic) e o de modo (m(anner)-heuristic).  
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5.4  A noção de envolvimento 

 

Segundo Chafe (1985)35, o fato de as condições de produção da oralidade e da 

escrita serem diferentes implica algumas diferenças lingüísticas entre essas duas 

modalidades da língua.  Considerando o uso da oralidade apenas em situações de 

interação face a face, o autor aponta, como características do discurso oral, o 

envolvimento, o emprego de unidades de idéia com aproximadamente sete palavras e 

a presença de marcas de hesitação e de frases truncadas nos enunciados utilizados 

nesse tipo de discurso.  Por outro lado, segundo o autor, a escrita caracteriza-se por 

apresentar distanciamento entre escritor e leitor, o que fica marcado pelo emprego de 

unidades de idéia mais extensas, pela carga maior de conteúdo informacional e pela 

utilização de estruturas mais formais de linguagem nesse discurso.  

Chafe reconhece três tipos de envolvimento, expressos por determinados 

traços lingüísticos: 

 

(a) o do falante com ele mesmo (auto-envolvimento/ego-envolvimento), 

expresso no discurso oral através do uso do pronome de 1ª. pessoa e de expressões 

que fazem referências ao processo mental do falante como Eu acho, Eu não sei, como 

eu disse; 

(b)  o interpessoal entre o falante e o ouvinte, expressos pelo uso da 2ª. pessoa, 

por formas de tratamento, perguntas, pedidos de confirmação; 

(c) o do falante com o tópico, representado por expressões do engajamento e 

comprometimento sobre o que está sendo dito, marcadas pelo exagero, exclamações e 

vocabulário expressivo. 

 

Tannen (1985)36, partindo do fato de que a maioria dos estudos sobre 

oralidade e escrita baseava-se em dois pólos muito distintos – a conversa informal e 

textos expositivos escritos, propõe uma forma de abordagem mais relativa sobre o 

                                                 
35 CHAFE, W.  Linguistic differences produced by differences between speaking and writing.  In 
OLSON, D., TORRANCE, N. & HILDYARD, A. (Eds.), Literacy, language, and learning: The 
Nature and consequences of reading and writing.  Cambridge: Cambridge University Press, 1985. pp. 
105-122. 
36 TANNEN, D. Relative focus on involvement in oral end written discourse. In:  OLSON, D., 
TORRANCE, N. & HILDYARD, A. (Eds.), Literacy, language, and learning: The Nature and 
consequences of reading and writing.  Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 
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assunto.  Ao contrário de Chafe, não considera o envolvimento privilégio do discurso 

oral.  Para a autora, há contextos orais que requerem uma postura mais distante do 

falante com o ouvinte e há situações em que o discurso escrito pode apresentar marcas 

de aproximação do escritor com o leitor. Nesse sentido, ela admite a ocorrência de 

marcas de oralidade no discurso escrito e vice-versa, em função do foco que incide na 

situação de comunicação – se de envolvimento ou de afastamento entre os 

interlocutores.    

 De acordo com Tannen, envolvimento consiste em uma conexão interna e 

emocional que une uma pessoa a outras.  Essa conexão emocional entre participantes 

de uma situação discursiva é criada na interação, a partir do emprego de recursos 

lingüísticos que deixam transparecer a sensação de que os participantes compartilham 

convenções e habitam o mesmo universo discursivo.    

 Neste trabalho, busca-se observar se o uso da estrutura não canônica [SN ser 

quando O], no âmbito das definições, constitui um desses recursos lingüísticos, 

estabelecendo aproximação e envolvimento com o interlocutor.  

 

 

 

 



6. ANÁLISE DAS ESTRUTURAS [SN ser SN] e [SN ser quando O] 

  

 Pode-se dizer que as estruturas [SN ser SN] e [SN ser quando O] representam 

tipos diferentes de processos relacionais na perspectiva de Halliday (1994).  A 

categorização da variante canônica como um processo intensivo não representa 

novidade; entretanto, no que diz respeito à variante não canônica [SN ser quando O], 

sinaliza-se aqui a possibilidade de essa estrutura estar relacionada ao processo 

relacional circunstancial identificativo, já que, nesse processo, uma entidade é 

relacionada a outra por uma circunstância, ou seja, por um traço de tempo, lugar, 

modo, etc. (Halliday, 1994: 131).  Na construção em foco, a relação se estabelece por 

um traço temporal, expresso pela conjunção quando.   

Neste capítulo, apresentam-se os sete grupos de fatores postulados com o 

objetivo de verificar o efeito de determinados aspectos lingüísticos e não-lingüísticos 

no uso das variantes [SN ser SN] e [SN ser quando O] (cf. capítulo 4).  Os exemplos 

transpostos para o presente texto foram todos retirados do conjunto de dados 

disponíveis no corpus que se encontra em anexo.  Indica-se a seguir a relação dos 

grupos de fatores com as hipóteses da pesquisa, lançadas inicialmente.  

 

 

1º. Grupo: ocorrência de determinante no termo definido (definiendum) 

 

 O primeiro grupo de fatores tem o propósito de investigar a ocorrência ou a 

ausência de determinantes no termo definido (definiendum).  Os determinantes são 

controlados por traço [+ definido] e [- definido].  Os exemplos a seguir representam 

cada um desses grupos. 

 

(39) A respiração celular é o principal mecanismo pelo qual o ser vivo obtém 

energia. (Oliveira, M. T. & Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol.3 

Curitiba: Módulo Editora, 2001. / Anexo 2 – n˚004) 

(40) O caminho do sol  é quando a gente se descobre. (mbsnet.sites.uol.com.br 

/ Anexo 2 – n˚152) 

(41) Um domínio é um endereço na internet. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionário /Anexo 2 – n˚155) 



(42) Um boot frio é quando você desliga o computador, espera alguns 

segundos e o liga novamente. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionário / Anexo 2 – 

n˚185) 

(43) ø Interlocutores são as pessoas que participam do processo de interação 

por meio da linguagem. / Anexo 2 – n˚056) 

(44) ø Solução Insaturada (ou não saturada) é quando a quantidade utilizada de 

soluto usado se dissolve totalmente  (www.wikipedia.org / Anexo 2 – n˚190) 

 

  Os resultados obtidos podem ser examinados na tabela 6.1, onde (1) refere-se 

aos dados com determinantes definidos, (2), aos dados com determinantes 

indefinidos, e (3), aos casos de ausência de determinante. 

 
 TABELA 6.1 

Efeito de definitude sobre a emergência da variante canônica 

Variantes           [SN ser SN]     [SN ser quando O] 

Fatores    Apl.         %       P.R.    Apl.       %         P.R. 

1= Det  definido   168/196    85        .63  28/196      14       .50 

2= Det  indefinido     21/28      75        .46   7/28         25       .47 

3= Det  ø     300/410    73        .44 110/410     26       .51 

  

 

O que deve ser observado especialmente aqui é uma questão de ordem 

pragmática.  O emprego do determinante deixa explícita a interação mais próxima 

entre falante e destinatário, já que o falante revela conhecer a informação pragmática 

do destinatário37: fica claro que o destinatário já detém a informação, caso em que o 

determinante definido é empregado, e que não detém a informação, caso em que o 

falante faz uso do determinante indefinido.  Ademais, o uso de termos sem 

determinante estabelece uma interação mais distanciada, em que o falante evita expor 

o que conhece a respeito da informação pragmática do interlocutor.    

Seria esperado que termos com determinante definido, ao contrário do que é 

visto aqui, ocorressem com maior freqüência na variante marcada, já que uma das 

expectativas colocadas neste trabalho está relacionada ao emprego da estrutura [SN 
                                                 
37 Não é relevante aqui se essa informação está na informação pragmática de longo prazo ou se foi 
mencionada antes no texto.  Importante é o fato de o Falante conhecer  o que o Destinatário domina.  
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ser quando O] em situações com maior envolvimento entre os interlocutores.  Sob tal 

perspectiva, então, supunha-se também que a incidência de definiendum sem 

determinante fosse maior na estrutura [SN ser SN], o que viria corroborar as idéias de 

Hegenberg (cf. capítulo2), segundo as quais os termos de linguagem, quando 

transpostos para a ciência, vêm reduzidos, de maneira considerável, de traços pessoais 

e idiossincráticos.  

No entanto, observa-se que é expressivo o peso relativo em relação à 

ocorrência do determinante definido com a variante não marcada.  Nos termos sem 

determinante, os traços da interação falante-destinatário são menos marcados, por isso 

é curioso verificar o peso relativo mais baixo correspondente à ausência do 

determinante na ocorrência da variante não-marcada e os valores muito próximos dos 

pesos relativos referentes à ausência de determinante e ao uso de determinante 

definido no emprego da variante marcada. Tendo em vista as questões que 

envolveram a construção do corpus deste trabalho, impedindo por ora a investigação 

das estruturas de definição no âmbito de distintos gêneros discursivos,  esse grupo de 

fatores não deve ser a única variável controlada para verificar a existência de marcas 

de envolvimento nas definições.   

 

2º. Grupo: meio pelo qual a definição é veiculada 

 

O objetivo do segundo grupo de fatores é examinar a ligação entre o registro 

da situação de comunicação e o emprego das formas variantes.  Considerando-se que 

o meio utilizado para se estabelecer uma interação verbal interfere na escolha das 

estruturas lingüísticas empregadas nesse processo, três grupos foram identificados na 

primeira etapa da pesquisa:  os livros, a Internet e um outro grupo que  abarcava 

diversos meios de interação.   

Naquela etapa, apenas os dois primeiros grupos mereceram atenção. Em 

função da heterogeneidade dos dados e da inexpressividade do número de dados 

presente no corpus, o terceiro grupo não foi considerado relevante na ocasião.  

Reformulado e ampliado o corpus para a continuidade do estudo, procedeu-se à 

classificação de uma nova maneira.  Na versão atual, os dados foram organizados em 

apenas dois grupos: um englobando os dados coletados na Internet, em questões 

discursivas e em produções orais; outro reunindo as construções extraídas de livros 

didáticos e de periódicos impressos. 
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  A organização recente justifica-se pela natureza dos textos encontrados nos 

dois ambientes delimitados.  Os componentes do primeiro grupo relacionam-se entre 

si por apresentarem características da modalidade oral da língua.  

Na Internet, identifica-se um formato de escrita que apresenta uma relação 

mais íntima com a oralidade.  Sabe-se que o tempo real é um dos fatores que 

favorecem o processamento lingüístico com traços peculiares de língua falada, como 

auto-correções, hesitações, repetições, truncamentos, reinício. A velocidade 

empregada na digitação dos textos provoca certa despreocupação com a correção e 

conduz à diminuição do auto-monitoramento. Em termos lingüísticos, pode-se dizer 

que a linguagem da Internet corresponde, de modo geral, a uma escrita não 

monitorada, não submetida a revisões ou correções.  O foco importante incide, em 

geral, na construção das relações, nas interações entre os indivíduos e no 

envolvimento que se estabelece entre eles.  

Em situações de provas discursivas, a interação que se estabelece entre 

professor e aluno remete à estrutura dialógica de pergunta-resposta própria da 

conversação.   O aluno interage por escrito com o professor, mas sua produção textual 

sofre interferência de fatores como o tempo disponível para o desenvolvimento de 

cada questão e a pluralidade de tópicos abordados.  Esses aspectos imprimem marcas 

de oralidade nos textos elaborados nas condições de produção descritas, o que, não 

raro, expressam envolvimento de acordo com o posto por Chafe (cf. seção 5.4). 

   

 Os exemplos de (45) a (52) demonstram as características do primeiro grupo –  

dados coletados na Internet, em questões discursivas e em produções orais. 

 

(45) Gandola é uma, é uma camisa de manga comprida que no meio militar 

eles chamam de gandola, né? Presumo, não sei se tem assim uma origem, eh, não sei 

qual é a origem do termo. (NURC – DID – Inquérito 096 / Anexo 2 – n˚397) 

(46) lateral... é quando a bola sai... do campo... pelas partes laterais... se é 

chutada por determinado jogador... o adversário é que vai bater (NURC – DID – 

Inquérito 052 / Anexo 2 – n˚406) 

(47) Justificativa Eleitoral: É quando um eleitor, no dia do pleito, justifica a 

sua ausência em seu domicílio eleitoral, comparecendo a uma seção eleitoral ou a uma 

mesa receptiva de justificativa fora de seu município. (www.al.es.gov.br / Anexo 2 – 

n˚318) 
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(48) Domínio público é quando uma obra pode ser copiada sem a autorização 

do autor, editor ou de quem os representem.  

(www.ip.usp.br/biblioteca/faq/dominiopublico / Anexo 2 – n˚138) 

(49) Dialer (discador) é um tipo de malware que usa números 900 para que 

parte do valor da chamada vá para o criador do código malicioso. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionário / Anexo 2 – n˚154) 

(50) Quem mal entende de cliente, mal o atende. Entender é acolher, qualificar 

e fazer inclusão no mundo dos negócios, no jogo ético do ganha x ganha”. 

(www.nota10.com.br/artigo / Anexo 2 – n˚192) 

(51) outro tipo de felicidade é quando se possui bens materiais e riquezas, 

sendo esses muito valorizados. (Resposta à questão discursiva / Anexo 2 – n˚387) 

(52) Needleman disse que a felicidade é quando a vida tem um significado. 

(Resposta à questão discursiva  / Anexo 2 – n˚390) 

 

Já o grupo dos livros e periódicos impressos reúne componentes com foco no 

conteúdo informacional, o que tende a tornar mais distanciada a interação escritor-

leitor.  Na ótica tradicional, a linguagem empregada nos veículos mencionados deve 

ser objetiva, referencial, orientada por um escritor invisível.  Estabelece-se  uma 

relação assíncrona, que demanda planejamento, autonomia, normatização e 

explicitude, em função da  defasagem temporal entre produção e recepção, dentre 

outros fatores. 

 

(53) Vogal é o fonema produzido por uma corrente de ar que, vinda dos 

pulmões, passa livremente pela boca. (Cereja, W.R. & Magalhães, T. C. Gramática – 

texto, reflexão e uso. São Paulo: Atual, 2002. / Anexo 2 – n˚69) 

(54) Em outras palavras, educar é ensinar a pensar, e não apenas ensinar a ter 

conhecimentos. (Boff, L. Críticos e cuidantes. Jornal do Brasil, 23/04/2004. / Anexo 2 

– n˚084) 

(55) Batalha naval é um jogo que representa o combate entre navios em alto- 

mar. (Reane, E. Matemática criativa – vol. 1. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001. / Anexo 2 

– n˚029) 

 

Compreende-se que os livros e os periódicos impressos tendem a impor o uso 

do registro formal.  Ainda que os elementos do primeiro grupo – Internet, respostas a 
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questões discursivas e produções orais também possam caracterizar-se por situações 

de formalidade, constituem, em geral,  espaços mais descontraídos, que permitem o 

emprego do registro informal de linguagem. A diferença de estilo (Labov, 1972) pode 

ser percebida nos exemplos anteriores, tornando-se, porém, mais evidente, quando se 

comparam as estruturas (56) e  (57), retiradas,  respectivamente, de livro didático e da 

Internet. 

 

 (56) O microscópio é um instrumento que amplia, centenas ou milhares de 

vezes, coisas ou seres muito pequenos que não podem ser vistos a olho nu. (Oliveira, 

M. T. & Gonçalves, J. S. Ciência, o ambiente e você – vol. 4. Curitiba: Módulo 

Editora, 2001 / Anexo 2 – n˚020) 

 (57) Roll over é quando o cara passa o mouse por cima do botão 

(www.pontoflash.com.br/dicas / Anexo 2 – n˚141) 

 

 O quadro a seguir manifesta o comportamento das duas variantes em relação 

ao meio pelo qual as definições são veiculadas.  

 
TABELA 6.2 

Efeito do meio  de veiculação em relação à emergência da variante canônica 

Variantes         [SN ser SN]  [SN ser quando O] 

Fatores     Apl.       %      P.R.    Apl.         %      P.R. 

  Livros, periódicos  249/274    90      .74  25/274      9        .27 

     Internet, QD, Oral    240/360    66      .32 120/360    33       .69 

 

 

 Pode-se verificar  que a ocorrência da variante não marcada  em livros 

(didáticos) e periódicos impressos corrobora a hipótese de que a forma canônica 

emerge em registro formal de linguagem, enquanto a variante marcada costuma ser  

mais usada em contextos de informalidade.  Embora nos dados da Internet, das 

questões discursivas e das produções orais, a freqüência da variante canônica seja 

mais alta que a da não-marcada, pode-se apontar a ocorrência significativa da 

estrutura marcada nesse contexto:  os pesos relativos confirmam a expectativa sobre a 

aplicação desse grupo de fatores.  
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3º. Grupo: presença de marcas de pessoalidade 

 

Os resultados do grupo anterior podem ser relacionados ainda com as noções 

de (inter)subjetividade e objetividade propostas por Traugott (2005) e com a noção de 

envolvimento, segundo Chafe (1985).  Tendo em vista o caráter interativo próprio dos 

componentes do segundo grupo descrito na Tabela 6.2 da seção anterior,  é natural 

que sobressaiam marcas de (inter)subjetividade nesse meio.  Conforme mencionado 

anteriormente (cf. seções 5.3 e 5.4), o foco na relação dos interlocutores em uma 

situação de comunicação  pode ser verificado a partir de traços específicos que 

explicitam a atenção do falante/escritor com o ouvinte/leitor, como evidenciam os 

exemplos a seguir: 

 

(58)  Você já ouviu falar em bactérias?  São seres vivos tão pequenos que só 

podem ser vistos com a ajuda do microscópio. (Oliveira, M. T. & Gonçalves, J. S. 

Ciência, o ambiente e você – vol. 4. Curitiba: Módulo Editora, 2001 / Anexo 2 – 

n˚021) 

(59) Crise existencial é quando todas aquelas perguntas que você sabe que 

não têm a menor importância na sua vida se tornam definitivas e fundamentais para 

cada um de seus próximos passos. (Corpus NILC/S. Carlos / www.linguateca.pt / 

Anexo 2 – n˚198) 

 

O terceiro grupo de fatores, portanto,  tem o objetivo de examinar o tipo de 

relação que os participantes estabelecem no processo interativo.  Partindo-se da idéia 

de que o emprego da variante marcada pode fazer parte de um conjunto de estratégias 

que visam à aproximação com o ouvinte/leitor, verifica-se a existência ou a ausência 

de marcas de pessoalidade nos dados.  Cabe ressaltar, entretanto, que qualquer 

elemento lingüístico referente a um dos participantes envolvidos na interação foi 

considerado marca de pessoalização, como ilustram os exemplos (60), (61), (62) e 

(63)38.  

 

                                                 
38 Vale comentar que, inicialmente, procurou-se trabalhar com a diferença posta por Traugott (2005) 
entre subjevidade e intersubjetividade.  Em função do número de dados que compõem o corpus desta 
pesquisa, optou-se por juntar as duas noções em um único fator.   
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(60) Status é comprar uma coisa que você não quer, com um dinheiro que você 

não tem, para mostrar pra gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. 

(www.geocities.com / Anexo 2 – n˚352) 

(61) O pandemônio é nossa maneira barulhenta de mostrar que Evas inocentes 

não existem mais e que todos queremos ser ouvidos. (Revista Exame Você S/A  / 

Anexo 2 – n˚610) 

 (62) Sucesso é quando você faz o que sabe fazer só que todo mundo percebe. 

(Falcão, A. Mania de Explicação. São Paulo: Moderna, 2001./ Anexo 2 – n˚109) 

 (63) Pra mim, freelancer é quando você é chamado para esporadicamente 

cobrir a falta de funcionários de uma empresa. (www.carreirasolo.org. / Anexo 2 – 

n˚333) 

 

Ainda que nos exemplos anteriores os termos assinalados não estejam  

reportando a um indivíduo específico mas a qualquer um que esteja no papel de 

destinatário, apoia-se aqui no pressuposto de Traugott (2005) de que significados 

intersubjetivos são interpessoais e costumam apresentar expressões intersubjetivas (cf. 

seção 5.3) e no de Chafe de que o envolvimento interpessoal entre falante e ouvinte 

costuma ser expresso pelo uso da 2ª. pessoa, por formas de tratamento, perguntas e 

pedidos de confirmação (cf. seção 5.4).   Sendo assim, a presença de marcas como 

você deixa explícita a idéia de que o falante imagina um interlocutor e procura 

interagir com ele de forma mais próxima, o que não ocorre em (64), (65), (66) e (67),  

por exemplo:  

 

(64)   Problemateca é uma seção com problemas de vários tipos. (Reane, E. 

Matemática Criativa – vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2001. / Anexo 2 – n˚031) 

(65)   Bluetooth é um protocolo para redes sem fio (wireless). 

(www.melhoresfilmes.com.br / Anexo 2 – n˚336) 

(66) Metáfora de parentesco é quando as experiências familiares são 

transformadas em metáforas. (Resposta à questão discursiva – Graduando de 

Comunicação Social / Anexo 2 – n˚080) 

(67) Voto de Legenda é quando, ao invés de votar em um determinado 

candidato, vota-se somente no número de um partido. (www.al.es.gov.br / Anexo 2 – 

n˚327) 
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Os resultados obtidos com relação à pessoalização podem ser examinados no 

seguinte quadro, onde I refere-se aos dados em que há impessoalização, e i diz 

respeito aos dados em que há marcas de pessoalização: 

  
TABELA 6.3 

Efeito do grau de pessoalização  em relação à emergência da variante canônica 

Variantes         [SN ser SN]  [SN ser quando O] 

Fatores     Apl.       %      P.R.    Apl.         %      P.R. 

  I – Impessoalização  425/508   83       .57  84/508      16      .43 

  i – Pessoalização  64/126    50       .25  62/126      49      .75 

  

 

Segundo a tabela 6.3, constata-se que, no emprego da forma não marcada, a 

ocorrência de impessoalização é mais freqüente.   No que diz respeito ao emprego da 

estrutura [SN ser quando O], é interessante destacar os percentuais e os pesos 

relativos das variantes analisadas, os quais sinalizam a  tendência de as formas 

marcadas apresentarem traços de pessoalização e, por conseguinte, marcas de 

envolvimento entre os participantes da interação.  Os pesos relativos confirmam a 

hipótese de que a construção marcada [SN ser quando O] constitui recurso empregado 

para estabelecer envolvimento com o interlocutor.  Assim, o jogo interacional pode 

ser explicado em função do fato de a variante inovadora, como já foi mencionado 

anteriormente (cf. Introdução), reproduzir uma cena, uma situação, a partir da qual o 

destinatário apreende o sentido do termo definiendum.  O falante faz o destinatário 

viver a cena descrita colocando-se ou colocando o interlocutor na situação 

reproduzida.  Tais estratégias relacionam-se às colocações de Hegenberg (cf. capítulo 

1), segundo as quais “definir não é sempre uma atividade simplesmente lingüística, 

mas, ao contrário, uma atividade que se executa sobre teorias e informações 

empíricas” (Hegenberg, 1974: 67).  A definição de um termo científico não apresenta 

traços idiossincráticos, possuindo maior uniformidade interpessoal do que o 

correspondente termo corriqueiro (Hegenberg, 1974: 50-1).  A partir daí, pode-se 

supor que a existência de traços de pessoalização, numa definição, marque um estágio 

mais inicial de investigação.    
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4º. Grupo: tipo de linguagem utilizada na elaboração da definição 

 

O quarto grupo de fatores tem por objetivo relacionar o emprego das formas 

variantes com o tipo de linguagem usado na elaboração da definição: se referencial,  

técnica ou  metafórica.  Antes, contudo,  deve-se deixar claro o que se compreende 

por metafórico e referencial aqui.  

  Segundo Lakoff & Johnson (cf. seção 2.2.2), as metáforas permeiam o 

sistema conceptual formal.  Elas surgem de experiências delineadas e concretas e 

permitem a elaboração de conceitos mais complexos e abstratos.  Conceitos 

metafóricos podem também ser estendidos “para além das formas literais de 

pensamento e podem ser levados ao nível  do que se chama pensamento e linguagem 

figurados, poéticos.”( Lakoff & Johnson 1980: 13) 

Dessa forma, os autores sugerem que há metáforas convencionais (Lakoff & 

Johnson), que estruturam o sistema conceptual comum de uma cultura e que está 

refletido na linguagem cotidiana, e há metáforas que se encontram fora do sistema 

conceptual, metáforas que são imaginativas e criativas e que são capazes de criar uma 

nova realidade, uma nova compreensão das experiências.  Os exemplos (68), (69) e  

(70) servem de ilustração para a metáfora convencional, uma vez que definem 

argumento e seção de livro em termos de guerra (defender sua tese principal; desafiar 

você) e Kernel, em termos do corpo humano (coração do Sistema Operacional).   

 

(68) Argumento pelo exemplo é quando se toma por base outras pessoas, 

utilizando exemplos para poder defender sua tese principal.  (Resposta à questão 

discursiva – Graduando de Comunicação Social / Anexo 2 – n˚081) 

(69) Pense nisto! é uma seção que vai desafiar você a explicar ou responder a 

questões sobre algo que já aprendeu ou ainda vai aprender.(Reane, E. Matemática 

criativa – vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2001 / Anexo 2 – n˚035) 

(70) O kernel é o coração do Sistema Operacional, pois faz a comunicação 

mais básica entre o software e o hardware.  (linhadefensiva.uol.com.br/dicionário / 

Anexo 2 – n˚166) 

 

Esse tipo de metáfora faz parte de um processo tão natural na língua que 

dificilmente é percebido pelo falante. Os exemplos (71), (72) e (73), por sua vez,   

revelam metáforas imaginativas. 
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(71) Solidão é uma ilha com saudade de barco. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Moderna, 2001./ Anexo 2 – n˚095) 

(72) Saudade é quando o momento tenta fugir da lembrança pra acontecer de 

novo e não consegue. (Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Moderna, 2001. / 

Anexo 2 – n˚096) 

(73) Futebol é com quem toda mulher se casa sem saber. 

(www.piadasonline.com.br  / Anexo 2 – n˚ 553) 

 

 Para efeitos de análise do quarto grupo de fatores, apenas os casos de 

metáforas imaginativas são classificados como linguagem metafórica.  Todos os casos 

restantes são vistos como linguagem referencial.  Os enunciados (74), (75), (76) e (77) 

exemplificam o primeiro caso; (78), (79), (80) e (81), o segundo. 

  

 (74) O despertador é um acidente de tráfego de sons.  

                   (www.pensador.info/frase / Anexo 2 – n˚513) 

 (75) Casamento é uma tragédia em dois atos: civil e religioso.  

                   (www.pensador.info/frase / Anexo 2 – n˚344) 

 (76) O amor é quando a gente mora um no outro  

                    (www.google.com / Anexo 2 – n˚195) 

 (77) Amizade é quando você não faz questão de você e se empresta pros 

outros. (Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Moderna, 2001./ Anexo 2 – 

n˚125) 

 

(78) A uretra é um pequeno canal que leva a urina para fora do corpo. 

(Oliveira, M. T, & Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você – vol. 4. Curitiba: 

Módulo Editora, 2001./ Anexo 2 – n˚023) 

 (79) Socialização é a assimilação de hábitos características do seu grupo social 

(www.wikipedia.org / Anexo 2 – n˚533) 

(80) A atrofia muscular é quando o músculo não se desenvolve ou diminui de 

volume. (www.saudevidaonline.com.br / Anexo 2 – n˚217) 

(81) O sidespin, raramente usado, é quando a raquete passa por um dos lados 

da bola, fazendo com que esta pique e tome uma direção lateral.  (www.sitejcc.com.br 

/ Anexo 2 – n˚457) 
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Numa perspectiva tradicional, a linguagem utilizada nas definições deve ser 

denotativa, referencial, com a finalidade de esclarecer o significado de um termo de 

forma objetiva e direta (cf. seção 2.1).  A estrutura canônica [SN ser SN] , portanto, 

deve estar expressivamente ligada ao emprego de uma linguagem referencial para 

atender ao “modelo” do que é recomendado para uma definição clássica.  

 
TABELA 6.4 

Efeito do tipo de linguagem sobre a emergência da variante padrão 

Variantes         [SN ser SN]  [SN ser quando O] 

Fatores    Apl.        %      P.R.     Apl.       %      P.R. 

       Referencial 416/518    80       .52   102/518     19      .49 

        Metafórica          73/116     62       .44   43/116       37      .57 

 

A partir dos resultados em 6.4, constata-se a relação entre a utilização da 

linguagem metafórica e o emprego da variante marcada  [SN ser quando O], de 

acordo com a hipótese 4, postulada no capítulo 3 desta pesquisa.  A emergência da 

variante marcada, que é exatamente a estrutura que foge ao padrão,  acompanha o 

emprego de palavras e expressões em contextos não usuais.  Com base na teoria 

funcionalista de Dik (1997), de que as expressões lingüísticas não devem ser 

analisadas isoladamente, mas devem, sim, ser consideradas como instrumentos para 

evocar no Destinatário uma determinada interpretação, vale estabelecer a relação entre 

linguagem metafórica, emprego da forma marcada e função pragmática.  Admitindo-

se que “a funcionalidade da metáfora no texto é a de apresentar as coisas do mundo, 

os fatos e as pessoas de forma nova, mais viva, enfatizando aspectos da realidade”39, 

pode-se aceitar a idéia de que o emprego da linguagem metafórica implica a escolha 

de estruturas marcadas, que não correspondam à maneira mais usual de expressão, 

com o fito de ressaltar a informação e constituir-se em estratégia de realce. 

Cabe, então, reportar a Halliday (1994: 341): “um significado pode ser 

realizado por uma seleção de palavras que seja diferente daquela que, de alguma 

forma, é típica ou não-marcada.”  Para qualquer configuração semântica, haverá 

alguma realização no nível lexicogramatical que pode ser considerada congruente, 

mas também pode haver várias outras  em algum aspecto ‘transferidas” ou 

metafóricas.   Segundo o autor, há um forte elemento gramatical implicado na 

                                                 
39 FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Para entender o texto. São Paulo: Ed. Ática, 1998. p. 21. 

 84



transferência retórica, “alguma coisa como metáfora gramatical, em que a variação é 

essencialmente nas formas gramaticais, embora freqüentemente se vincule a alguma 

variação lexical também.” (Halliday, 1994:  342)   Nesse sentido, a estrutura [SN ser 

quando O] poderia ser considerada uma metáfora gramatical das estruturas de 

definição, e o seu emprego por parte do falante/escritor já constituiria em si mesmo 

escolha significativa.  

 
 

5º. Grupo: área do conhecimento na qual a definição foi empregada 

 

O quinto grupo de fatores está relacionado à questão do registro utilizado na 

situação de comunicação.  Esperava-se poder verificar a correlação do emprego das 

variáveis [SN ser SN] e [SN ser quando O] em função de diversas áreas do 

conhecimento.  Novamente a heterogeneidade e a escassez dos dados impediu a 

constituição de amostras equivalentes e estatisticamente significativas. 

Dois grupos de fatores atendem, coerentemente, às hipóteses quanto à 

correlação das variantes e o tipo de registro de linguagem.  Os dados foram 

classificados  e distribuídos em função de pertencerem ou não ao campo acadêmico.   

Estima-se que, em situações de cunho acadêmico e pedagógico, o estilo privilegiado 

seja o formal e que as marcas de pessoalidade sejam atenuadas, refletindo postura 

mais distanciada e aparentemente neutra por parte dos interlocutores.  Espera-se que a 

estrutura canônica seja a forma selecionada em contextos de formalidade e, portanto, 

seja a estrutura mais empregada nos ambientes acadêmico-pedagógicos.  Os 

enunciados (82), (83), (84) e (85) representam o grupo que reúne as definições que se 

enquadram na área acadêmica, os exemplos (86), (87), (88) e (89) relacionam-se à 

área não-acadêmica. 

 

(82) Parágrafo é uma parte do texto que reúne um conjunto de idéias. (Cereja. 

W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso. São Paulo: Atual, 2002. 

/ Anexo 2 – n˚063 

 (83) Solução insaturada (ou não saturada) é quando a quantidade utilizada de 

soluto usado se dissolve totalmente, ou seja, a quantidade adicionada é inferior ao 

coeficiente de solubilidade. (www.wikipedia.org / Anexo 2 – n˚190) 
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 (84) A solução saturada é aquela em que o soluto chegou à quantidade 

máxima: qualquer adição de soluto vai ser precipitada, não-dissolvida. 

(www.wikipedia.org / Anexo 2 – n˚189) 

 (85) o Eclipse Solar Parcial é quando a Lua cobre apenas uma parte do Sol. 

(cdcc.sc.usp.br/cda/ensino-fundamental-astronomia / Anexo 2 – n˚216) 

 

 (86) Amor é um gostar que não diminui de um aniversário pro outro. (Falcão, 

A. Mania de explicação. São Paulo: Moderna, 2001/ Anexo 2 – n˚134)  

(87) Decepção é quando você risca em algo ou em alguém um xis preto ou 

vermelho. (Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Moderna, 2001 / Anexo 2 – 

n˚126) 

(88) Homem-a-homem é quando um marcador fica incumbido de acompanhar 

o adversário por todo o gramado. (Corpus NILC/ São Carlos / Anexo 2 – n˚212) 

(89) Indigestão é uma criação de Deus para impor uma certa moralidade ao 

estômago. (www.aomestre.com.br / Anexo 2 – n˚355) 

 

Os pesos relativos  encontrados no quadro a seguir corroboram tal expectativa. 

 

 
 TABELA 6.5 

Efeito da área de conhecimento sobre a emergência da variante padrão 

Variantes         [SN ser SN]  [SN ser quando O] 

Fatores    Apl.        %      P.R.     Apl.       %      P.R. 

       Acadêmico 341/389    87      .59   48/389    12      .41 

       Não-acadêmico      148/245    60      .36   97/245    39      .65 

 

 

 Os dados evidenciam a preferência pelo emprego da construção padrão em 

contextos acadêmicos.  Em situações não-acadêmicas, ainda que a estrutura canônica 

tenha sido mais utilizada que a não-canônica, os pesos relativos indicam tendência 

significativa de a construção [SN ser quando O] ocorrer em ambientes não-

acadêmicos.  Os resultados, portanto, sinalizam para a confirmação da hipótese de que 

a construção marcada é empregada em contextos de informalidade, e a construção 

não-marcada, utilizada em contextos formais e informais (cf. capítulo 3). 
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6º. Grupo: foco do termo definiente – domínio interno, físico / domínio interacional 

 

O sexto grupo de fatores tem o propósito de averiguar a importância do termo 

à direita do verbo ser em relação às variantes em análise.  A concepção de linguagem 

adotada nesta pesquisa subentende que as interações sociais, a cultura, as experiências 

dos indivíduos são fatores determinantes na construção de sentido e na compreensão 

do mundo.  Parte-se, então, da visão de Lakoff & Johnson (1980),  de que o sistema 

conceptual baseia-se nas experiências vividas no mundo, admitindo-se  que a 

construção de conceitos é decorrente da constante interação que se estabelece com o 

ambiente físico e cultural.   

No que diz respeito à variável controlada, procura-se observar se o termo 

definiente ressalta propriedades interacionais do definiendum ou se lhe apresenta 

características intrínsecas.  Assume-se a proposta dos autores de que os tipos de 

experiência (cf. seção 2.2.2) são provenientes das características e sensações 

corporais, das interações com o meio físico e das interações com outras pessoas 

dentro da cultura.   

Os dados do corpus foram distribuídos em dois grupos: um em que o 

definiente ressalta as propriedades físicas e internas do definiendum; outro em que o 

foco volta-se para propriedades interacionais do termo.  Cabe ressaltar que a análise 

deste grupo de fatores deixa transparecer a subjetividade envolvida nas definições.  

Constata-se que, no momento em que uma das dimensões é empregada, omite-se ou 

minimiza-se uma outra.  Os exemplos (90), (91), (92) e (93) fazem parte de um grupo, 

enquanto (94), (95), (96) e (97), do outro grupo.  

   
 (90) O caracol, como as lesmas, é um animal invertebrado de corpo mole. 

(Oliveira, M. T, & Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você – vol. 3. Curitiba: 

Módulo Editora, 2001/ Anexo 2 – n˚008) 

(91) Os alvéolos são minúsculos sacos cheios de ar, cobertos por muitos vasos 

sangüíneos. (Oliveira, M. T, & Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você – vol. 4. 

Curitiba: Módulo Editora, 2001 / Anexo 2 – n˚022) 

(92) O cubo é um prisma de base quadrada. (Reane, E. Matemática criativa – 

vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2001. / Anexo 2 – n˚033) 
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(93) A fábula é um texto narrativo que geralmente apresenta animais como 

personagens. (Cereja. W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso. 

São Paulo: Atual, 2002./ Anexo 2 – n˚045) 

 
 
  (94) A caatinga é uma vegetação característica de locais quentes que 

apresentam chuvas escassas e irregulares.  (Oliveira, M. T, & Gonçalves, J. S. 

Ciências, o ambiente e você – vol. 4. Curitiba: Módulo Editora, 2001/ Anexo 2 – 

n˚019) 

(95) As bactérias são microorganismos encontrados nos mais diversos 

ambientes, como no solo, no ar, na água, nos alimentos, até no corpo dos animais e 

plantas. (Oliveira, M. T, & Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você – vol. 3. 

Curitiba: Módulo Editora, 2001/ Anexo 2 – n˚013) 

(96) Consultor é alguém que tira o relógio do teu pulso, te diz a hora e te cobra 

por isso. (www.piadasonline.com.br / Anexo 2 – n˚548) 

(97) Inflação é quando você precisa de cada vez mais dinheiro para comprar a 

mesma coisa. (Corpus NILC/São Carlos www.linguateca.pt / Anexo 2 – n˚037) 

 

 
TABELA 6.6 

Efeito do foco do definente sobre a emergência da variante padrão 

Variantes         [SN ser SN]  [SN ser quando O] 

Fatores    Apl.        %      P.R.     Apl.       %      P.R. 

       Domínio interno 139/146    95      .68   7/146       4       .32 

 Domínio interacional    350/488   71      .44 138/488     28     .56 

 

 

 Os números resultantes do processamento da correlação das variáveis 

dependentes e da variável independente tipo de domínio confirmam a visão de Lakoff 

& Johnson de que o  processo de conceptualização é experiencial.  Observa-se a alta 

incidência de definições com foco em interação, seja a interação com o meio físico ou 

com o ambiente social.  A análise dos pesos relativos evidencia a tendência de a 

estrutura canônica ter mais chance de ser selecionada para expressar propriedades de 

domínio interno do definiendum, enquanto a escolha da estrutura marcada estabelece 

vínculo mais estreito com propriedades interacionais.  A cena reproduzida na estrutura 
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[SN ser quando O], que torna mais explícita a situação experienciada, favorece 

ressaltar contextos interacionais.  

 Deve-se ressaltar a constatação de que as orações constituintes da estrutura 

marcada tendem a expressar processos materiais (Halliday, 1994).   De 145 sentenças,  

92 representam processo material, o que corresponde a 64% dos casos40.  O 

percentual justifica-se e corrobora os resultados obtidos quanto à investigação desse 

grupo de fatores:  os processos materiais expressam o mundo externo,  as experiências 

que ocorrem fora do indivíduo, no contato com a realidade que o cerca.  Os 

enunciados (98) (99) (100) e (101) constituem exemplos de processos materiais. 

 

(98) Por último, a agressão deslocada é quando o sujeito dirige a sua raiva 

para um objecto, por exemplo, dar um pontapé na porta. (www.wikipedia.org / Anexo 

2 – n˚519) 

(99) Substituição é quando o cliente, na hora de uma nova compra, troca o 

fornecedor atual por outro. (www.sdr.com.br / Anexo 2 – n˚458) 

(100) Backhand (Esquerda): É quando o tenista rebate a bola do lado em que 

as costas de sua mão estão de frente para a bola. (www.sitejcc.com.br / Anexo 2 – 

n˚456) 

(101) A primavera é quando do escuro da terra acende a música da paixão 

(www.letras.terra.com.br / Anexo 2 – n˚418) 

  

 

7º. Grupo: concretude ou abstração do definiendum 

  

 O último aspecto investigado refere-se às noções de concretude e de abstração 

do termo definiendum. A complexidade inerente à classificação proposta intensifica-

se aqui em função do viés pragmático que permeia este estudo.  A fim de solucionar a 

vulnerabilidade posta na questão, adota-se a proposta de Neves (2000:73-4), que 

especifica alguns traços semânticos dos substantivos concretos e abstratos: 

  

                                                 
40 Vale mencionar que, na classificação processada, consideraram-se apenas os três tipos principais de 
processos: material, mental e relacional.  Mais uma vez, a extensão do corpus impôs restrições na lida 
com os dados: os processos intermediários (comportamental, verbal e existencial) precisaram ser 
incorporados aos processos principais.   
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 substantivos concretos: genérico, específico, inanimado, humano, 

locativo, temporal etc. 

 substantivos abstratos: estado, propriedade, qualidade, ação, processo 

etc. 

 

Vejam-se os exemplos de (102) a (108), cujos termos foram classificados 

como concretos: 

  

(102) Poluentes são as substâncias que o combustível solta, prejudicando a 

natureza. (www.scgas.com.br/comunidade/gasito.swf / Anexo 2 – n˚144) 

(103) O hardware é toda a parte física do computador que você pode tocar. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario / Anexo 2 – n˚160) 

(104) ringue... que é uma... é um tablado... cercado por... cordas... éh: 

sustentadas por quatro hastes... uma em cada... em cada vértice do do do tablado do 

quadrado... na qual o objetivo é... é através de de de socos... de esmurramentos... é 

derrubar-se o adversário... é esgotar a resistência física do adversário...  (NURC – 

inquérito 012 – bobina 05 – DID / Anexo 2 – n˚372) 

(105) janela de guilhotina é feito essa vidraça... sabe... mas assim... tem umas 

que... que correm no horizontal... né... feito essa assim... sua... né... ela corre na 

horizontal...  (NURC – inquérito 011 – DID / Anexo 2 – n˚394) 

(106) O ouvido médio é uma espécie de caixa, denominada cavidade 

timpânica.  (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ática, 2003. / Anexo 2 – n˚309) 

(107) As aves são animais que põem ovos.  Possuem bico e não possuem 

dentes. (Oliveira, M. T. & Gonçalves, J. S. Ciência, o ambiente e você. – vol. 3 

Curitiba: Módulo Editora, 2001.  / Anexo 2 – n˚010) 

(108) O carvão mineral é um combustível fóssil cuja origem está relacionada 

ao soterramento de antigas florestas, particularmente no Paleozóico, durante os 

períodos Carbonífero e Permiano. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral 

e do Brasil / Anexo 2 – n˚492) 

 
De (109) a (114),  arrolam-se trechos em que os termos são classificados como 

abstratos: 
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(109) Mutação é o fenômeno responsável pela modificação dos organismos ao 

longo das gerações.  (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ática, 2003  / Anexo 2 – 

n˚256) 

(110) Atividade metabólica é o conjunto de atividades celulares que resultam 

na assimilação e na transformação de substâncias. (Linhares, S. Biologia hoje. São 

Paulo: Ática, 2003 / Anexo 2 – n˚255) 

(111) Felicidade é quando temos grandes problemas bem administrados! 

(www.fotolog.terra.com.br / Anexo 2 – n˚231) 

(112) Indecisão é quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que 

devia querer outra coisa. (Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Moderna, 2001. 

/ Anexo 2 – n˚111) 

(113) A saturação é uma propriedade das soluções que indica a capacidade das 

mesmas em suportar quantidades crescentes de solutos, mantendo-se homogêneas. 

(www.wikipedia.org / Anexo 2 – n˚188) 

(114)  nocaute... é quando um um::... lutador é... depois de ser esmurrado... ele 

perde total ou parci/ ou parcialmente os os sentidos... ficando... impossibilitado pra 

prosseguir na luta... (NURC – inquérito 012 – bobina 05 – DID / Anexo 2 – n˚373) 

 

Os resultados obtidos referentes ao grau de concretude do SNs acham-se 

expostos no quadro abaixo: 

 

 
TABELA 6.7 

Efeito de concretude em relação à emergência da variante canônica 

Variantes         [SN ser SN]  [SN ser quando O] 

Fatores     Apl.       %      P.R.    Apl.         %      P.R. 

          Concreto  259/271    95       .82  12/271     4        .18 

          Abstrato            230/363    63      .25 133/363    36      .75 

 

 

De acordo com a tabela 6.7, os pesos relativos sinalizam forte tendência de a 

construção não-marcada ocorrer na conceituação de termos concretos e de a variante 

marcada ser empregada na definição de conceitos abstratos.  Considerando a visão de 

Lakoff & Johnson de que os conceitos abstratos não podem ser claramente 
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compreendidos por seus próprios termos e, por isso, devem ser compreendidos em 

termos de outras experiências, justifica-se o emprego da estrutura [SN ser quando O].  

Por meio dessa construção, a cena, a situação experiencial fica em evidência para o 

interlocutor. 

 

 

 

 Cabe ressaltar que das sete variáveis independentes analisadas quatro foram 

selecionadas como mais significativas: meio pelo qual a definição é veiculada, 

presença de marcas de pessoalidade, área do conhecimento em que a definição é 

empregada e concretude ou abstração do termo definiendum.  A seleção favorece a 

confirmação das hipóteses de que a construção marcada tende a ser empregada em 

contextos de informalidade e de envolvimento entre os interlocutores, além de estar 

relacionada à noção de abstração do termo definiendum (cf. capítulo 3).       

 

 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste estudo sobre as estruturas de definição [SN ser SN] e [SN ser quando 

O],  partiu-se do pressuposto funcionalista de que as construções lingüísticas devem 

ser pensadas e analisadas em função de seu uso em situações reais de interlocução.  

Investigaram-se fatores implicados nas interações sociais e  destacou-se  a 

importância das experiências pessoais no processo de conceptualização. 

Verificou-se que, ao contrário do que é tradicionalmente considerado,  as 

definições  não veiculam verdades absolutas, universais, mas deixam transparecer 

pontos de vista, algumas vezes, de forma bem explícita.  Esse fato ficou bastante em 

evidência no estudo que se desenvolveu sobre as construções de definição [SN ser 

SN] e [SN ser quando O] selecionadas para análise.  Essas estruturas variantes podem 

ser relacionadas, respectivamente, aos processos relacionais intensivo e 

circunstancial, na perspectiva de Halliday (1994) (cf. capítulo 6).  

Controlou-se o comportamento das duas variantes em função de sete grupos 

de fatores. A investigação concentrou-se na análise de questões pragmáticas 

referentes à competência comunicativa envolvidas com relação ao emprego das 

construções de definição. 

Dos grupos de fatores analisados, quatro se revelaram fundamentais para a 

identificação de diferenças entre as duas estruturas. São relevantes sobretudo as 

variáveis que investigaram a ocorrência de marcas de pessoalização, o meio pelo qual 

as estruturas são veiculadas, a área de conhecimento em que a construção de definição 

é utilizada.  Os traços de concretude e abstração no definiendum também mostraram 

ser pertinentes para o emprego de ambas as variantes.   

As duas construções analisadas diferenciam-se em função do envolvimento 

que se estabelece entre os interlocutores e do estilo imposto pelo contexto.   Os 

resultados sinalizam em direção à confirmação de hipóteses importantes lançadas na 

pesquisa: 

 

 A estrutura [SN ser SN] é a construção não-marcada.  

 A construção [SN ser quando O] é a estrutura preferida  no emprego 

de metáforas não convencionais. 



 A construção marcada [SN ser quando O] tende a ser empregada em 

contextos de informalidade, e a construção não-marcada [SN ser SN] 

é utilizada em contextos formais e informais. 

 A construção marcada [SN ser quando O] constitui recurso 

empregado para estabelecer envolvimento com o interlocutor. 

 A variante marcada [SN ser quando O] ocorre com freqüência 

bastante alta em definições de termos abstratos, enquanto a estrutura 

não-marcada [SN ser SN] é a preferida na representação de definições 

de termos concretos.  

 

Os resultados decorrentes desta pesquisa parecem contribuir para o 

desenvolvimento de trabalhos posteriores, posto que ficou claro que há muito a ser 

investigado em relação às definições. O tipo de texto em que as formas de definir 

costumam ocorrer e a faixa etária dos envolvidos  no processo interacional, por 

exemplo, são questões que não foram aprofundadas neste trabalho, mas mostram-se 

pertinentes para estudos futuros. 

Para haver um controle rigoroso do gênero textual em que a definição emerge, 

da faixa etária do falante, da área de estudos e de outras variáveis não verificadas 

nesta etapa de doutoramento, é necessária a constituição de corpora específicos, 

controlados mais rigidamente.  Há que se destacar que um dos problemas enfrentados 

na pesquisa foi exatamente a recolha de dados (ver capítulo 4). 

Alguns desafios lançam-se em outras fases, como continuidade da 

investigação sobre definições: (a) a qualidade dos dados e sua relevância estatística; 

(b) o exame de definições como “Força significa capacidade de operar, de produzir 

alguma coisa”41 e “Os pré-socráticos constituem a primeira grande fase da filosofia 

grega.”42, com formas verbais que não foram contempladas neste estágio da pesquisa.  

Além disso, parece válido igualmente estudar os casos  da construção [SN ser quando 

O] descartados neste estudo(cf. capítulo 3) por não configurarem definições, como “O 

segundo problema, porém, é quando o preço à vista e o do crediário é o mesmo”43 e 

“O espantoso e grotesco é quando o jornal usa o mesmo tom”44. 

                                                 
41 BRUGGER, W. Dicionário de filosofia. São Paulo: Ed. Herder, 1969. p. 201. 
42 Idem p. 331. 
43 Corpus: NILC/São Carlos/www.linguateca.pt  
44 Idem. 
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 A análise de outras estratégias de definição e seus contratos de uso são de 

extrema valia para a área da Lingüística, na medida em que desvende novos caminhos 

a trilhar à luz de modelos teóricos inovadores: “Sente-se a tendência de privilegiar 

modelos teóricos em que o léxico ocupa papel central , acompanhando o forte 

movimento de revitalização da sua posição na teoria lingüística.”(Quental e Dias, 

2004: 9)45.  O tema da tese revelou-se fértil como pontos de contato com outras áreas 

de saber e outros modelos teóricos.  Nessa medida, vislumbram-se distintos modos de 

interface entre a Lingüística, as áreas Tecnológicas e os campos das Ciências 

Humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 QUENTAL, V e DIAS, M. C. Tendências do processamento computacional do português. In: 
Palavra/Departamento de Letras da PUC-Rio. Vol. 12. Rio de Janeiro: Edições Galo Branco, 2004.p.9 
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ANEXO 1 

 

12 Abril 2007 

“Uma metáfora é quando...”  

Qual é o professor que nunca se queixou de que os seus alunos iniciam a 

explicação de um conceito com aquele nefasto "é quando..." ? Julgo que todos se 

lamentam do mesmo... 

No entanto, há outra pergunta a fazer: quais, desses professores, é que se 

deram ao trabalho de esclarecer os alunos, de lhes fornecer instrumentos e técnicas 

para que eles saibam produzir uma explicação aceitável, construir uma definição 

minimamente rigorosa de uma ideia? Se calhar, muito poucos... 

Talvez devêssemos, então, começar por alertar os alunos para o facto de "é 

quando" não ser uma forma aceitável de começar a definição de um conceito, 

explicando porquê – ANTES de lhes pedir que definam este ou aquele termo. 

Depois, seria bom que os orientássemos, mostrando-lhes que definir um 

conceito implica, antes de mais, encontrar um outro termo que possa substituir o 

primeiro e que tem forçosamente de pertencer à mesma classe gramatical. Peguemos 

numa metáfora, por exemplo, que antes de ser qualquer outra coisa é um 

substantivo. Podemos então começar por dizer que se trata de um “recurso 

estilístico” e só a partir daí devemos construir o resto (“um recurso estilístico 

através do qual determinada realidade é referida ou caracterizada de forma 

simbólica, etc....”). 

Acredito, sinceramente, que os alunos que começam por explicar seja o que 

for com a expressão “é quando” não o fazem por entenderem que se trata de uma 

boa maneira de introduzir a explicação, mas por não saberem como iniciar a frase de 

um modo mais rigoroso e eficaz. 

  publicado por S. Leite às 14:20   

Palavras-chave: construção frásica  

   

   Dulce disse...  

Bravo!  É preciso ensinar antes de pedir, sim! 

12 de Abril de 2007 19:39    

 

 

http://linguamodadoisec.blogspot.com/2007/04/uma-metfora-quando.html
http://linguamodadoisec.blogspot.com/2007/04/uma-metfora-quando.html
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2659753198182021509&postID=7334793576686718287
http://linguamodadoisec.blogspot.com/search/label/constru%C3%A7%C3%A3o%20fr%C3%A1sica
http://www.blogger.com/profile/02954647590754665851
http://linguamodadoisec.blogspot.com/2007/04/uma-metfora-quando.html#comment-6414120811546585687#comment-6414120811546585687
http://www.blogger.com/delete-comment.g?blogID=2659753198182021509&postID=6414120811546585687


Joana (2º ano) disse...  

Estive sem pc mas estou de volta!  Pois realmente, a nossa tendência é escrever "é 

quando.. bla bla bla".  O que vale é que há sempre aquelas professoras que nos dão 

as tais explicações. 

12 de Abril de 2007 20:39    

 

asnossasvozes disse...  

Um blogue que ensina e trata temas da educação é sempre bom para todos. 

Gostei do que li e vou linkar ao jornal escolar da escola EB 2,3 prof. Mota Pinto. 

Força com estes conteúdos. Do Agostinho 

12 de Abril de 2007 21:20    

 

Jaime disse...  

Também não me parece que o "é quando" seja um bom inicio de definição, 

mas mais por uma questão "literária" (não parece uma linguagem bonita) do que por 

alguma razão mais objectiva.  Penso que dar uma definição de X consiste em exibir 

uma propriedade P que é verdadeira para um Y se e só se Y = X.  Parece-me que a 

propriedade P é a essência da definição. É no entanto usual dizer simplesmente «P», 

mas incluir algum texto a acompanhar a apresentação de P. Algo como «dizemos que 

um objecto é X se e só se satisfaz P». Mas o texto «dizemos que um objecto ... se e só 

se satisfaz ...» é uma "envolvente literária" para dar à definição um aspecto menos 

"seco", não é em si o essencial da definição.  PS. A matemática tem destes efeitos.  

Jaime 

www.blog.jaimegaspar.com 

12 de Abril de 2007 22:25    

 

S. Leite disse...  

Obrigada a todos pelos vossos comentários! Aos visitantes "reincidentes" por 

continuarem a participar e aos novos por terem aparecido! Jaime, quanto ao teu 

comentário, deixaste-me sem palavras. Tenho de o ler mais umas vezes... :S 

13 de Abril de 2007 16:56    
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Luís Alves de Fraga disse...  

Percebo a relutância quanto ao "é quando". Contudo julgo que se trata só de uma 

deselegância linguística, pois começar por "é quando" resulta da simplificação da 

frase "Metáfora é quando um autor...".  Ou estarei equivocado?  Seja como for, "é 

quando" se tem um blog assim que se podem desenvolver teorias curiosas que servem 

a todos os leitores. 

16 de Abril de 2007 0:01    

 

S. Leite disse...  

Bem-vindo, L. Alves de Fraga! Talvez tenha razão e "uma metáfora é quando" seja 

apenas um início de frase um tanto deselegante... como já o Jaime havia sugerido. Em 

todo o caso, penso que "obrigarmo-nos" a definir um termo por meio de um outro que 

possa servir como seu sinónimo é um bom exercício mental, que aumenta a destreza 

vocabular. 

16 de Abril de 2007 20:03    

 

 

 

http://www.blogger.com/profile/09593219147119946942
http://linguamodadoisec.blogspot.com/2007/04/uma-metfora-quando.html#comment-5112396335083583641#comment-5112396335083583641
http://www.blogger.com/delete-comment.g?blogID=2659753198182021509&postID=5112396335083583641
http://www.blogger.com/profile/02573728974324944764
http://linguamodadoisec.blogspot.com/2007/04/uma-metfora-quando.html#comment-5200445102450948042#comment-5200445102450948042
http://www.blogger.com/delete-comment.g?blogID=2659753198182021509&postID=5200445102450948042


ANEXO 2 

001. A sueca é um jogo de cartas para ser  jogado por duas duplas. (Discurso & 

Gramática (RJ) – Informante 2 – Relato de procedimento/escrito)  

002. Um programa de computador é semelhante ao alfabeto na qual pegamos várias 

letras e formamos uma palavra, assim também e um programa na qual usamos vários 

comandos como por exemplo: @ 10, 10 SAY TESTE, que imprimi na tela tudo que 

está entre as aspas.  Assim vou montando vários programas, de contabilidade e outros. 

(Discurso & Gramática (RJ) – Informante 20 – Relato de procedimento / escrito)  

003. Co-produção é quando alguém vira sócio do negócio, quando entra com 

dinheiro», disse . (Corpus: NILC/São Carlos/www.linguateca.pt) 

004. A respiração  celular é o principal mecanismo pelo qual o ser vivo obtém 

energia. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 3. 

Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

005. A evolução é o processo pelo qual os seres vivos se transformam ao longo do 

tempo. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 3. 

Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

006. A queimada é uma das mais antigas técnicas para limpeza e preparo do solo para 

plantas e pastagem. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. 

– vol. 3. Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

007. Os fósseis são plantas ou animais mortos que foram preservados nas rochas, ou 

seja, seres vivos que habitaram a Terra há muitos anos e ficaram enterrados, 

conservando-se a salvo de destruição. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o 

ambiente e você. – vol. 3. Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

008. O caracol, como as lesmas, é um animal invertebrado de corpo mole. (Oliveira, 

M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 3. Curitiba: Módulo 

Editora, 2001.) 

009. Os peixes são vertebrados aquáticos que respiram através de brânquia e suas 

nadadeiras funcionam como remos ajudando-os a se movimentarem na água. 

(Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 3. Curitiba: 

Módulo Editora, 2001.) 



010. As aves são animais que põem ovos.  Possuem bico e não possuem dentes. 

(Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 3. Curitiba: 

Módulo Editora, 2001.) 

011. Os mamíferos são animais que mamam quando pequenos. (Oliveira, M. T. &  

Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 3. Curitiba: Módulo Editora, 

2001.) 

012. Você já ouviu falar no ornitorrinco?  É um pequeno animal que tem um bico 

semelhante aos dos patos e dedos palmados, o que facilita a natação.  Colocam ovos,  

O nome ornitorrinco se refere a essa semelhança com as aves:  ornito = ave; rinco = 

bico. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 3. 

Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

013. As bactérias são microorganismos encontrados nos mais diversos ambientes, 

como no solo, no ar, na água, nos alimentos, até no corpo dos animais e plantas. 

(Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 3. Curitiba: 

Módulo Editora, 2001.) 

014. Os vírus são diferentes dos demais seres vivos, pois não apresentam organização 

e necessitam de outro ser vivo para poderem se reproduzir.  Fora de um outro ser 

vivo, o vírus não cresce, não produz substâncias e não reagem a nenhum estímulo. 

(Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 3. Curitiba: 

Módulo Editora, 2001.) 

015. Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar físico, mental e 

social. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 3. 

Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

016. Ciências – o ambiente e você é uma coleção que oportuniza um trabalho que 

contribui com a formação de um cidadão participativo, reflexivo e consciente de seu 

papel na sociedade. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. 

– vol. 4. Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

017. Hoje sabemos que a Terra é o terceiro planeta em distância a partir do Sol, é 

também um planeta rochoso e o único conhecido que tem vida. (Oliveira, M. T. &  

Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 4. Curitiba: Módulo Editora, 

2001.) 

018. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão 
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são corpos celestes que não têm luz própria e giram em torno da estrela chamada Sol.  

(Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 4. Curitiba: 

Módulo Editora, 2001.) 

019. A caatinga é uma vegetação característica de locais quentes que apresenta chuvas 

escassas e irregulares. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e 

você. – vol. 4. Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

020. O microscópio é um instrumento que amplia centenas ou milhares de vezes, 

coisas ou seres muito pequenos que não podem ser vistos a olho nu. (Oliveira, M. T. 

&  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 4. Curitiba: Módulo Editora, 

2001.) 

021. Você já ouviu falar em bactérias?  São seres vivos tão pequenos que só podem 

ser vistos com a ajuda do microscópio. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, 

o ambiente e você. – vol. 4. Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

022. Os alvéolos são minúsculos sacos cheios de ar, cobertos por muitos vasos 

sangüíneos. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 4. 

Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

023. A uretra é um pequeno canal que leva a urina para fora do corpo. (Oliveira, M. T. 

&  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – vol. 4. Curitiba: Módulo Editora, 

2001.) 

024. A medula espinhal ou espinal é um feixe de nervos que funciona como ponte 

entre os nervos e o cérebro. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente 

e você. – vol. 4. Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

025. Os nervos são os condutores de mensagens entre os vários órgãos e o cérebro, e 

deste aos órgãos. (Oliveira, M. T. &  Gonçalves, J. S. Ciências, o ambiente e você. – 

vol. 4. Curitiba: Módulo Editora, 2001.) 

026. Racha-cuca é a seção do livro que traz exercícios de contas. (Reane, E. 

Matemática criativa. – vol. 1. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 

027. A Problemateca é a seção do livro que apresenta diferentes problemas para você 

resolver. (Reane, E. Matemática criativa. – vol. 1. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 

028. Cantigas de rodas são pequenas músicas que fazem parte das brincadeiras 

infantis. (Reane, E. Matemática criativa. – vol. 1. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 

029. Batalha naval é um jogo que representa o combate entre navios em alto-mar. 

(Reane, E. Matemática criativa. – vol. 1. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 
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030. Basquete é um jogo de que muita gente gosta.  O basquete é jogado em quadras e 

o importante é acertar o maior número de cestas possível. (Reane, E. Matemática 

criativa. – vol. 1. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 

031. Problemateca é uma seção com problemas de vários tipos. (Reane, E. 

Matemática criativa. – vol. 4. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 

032. Polegada é uma unidade de medida de comprimento que equivale a... (Reane, E. 

Matemática criativa. – vol. 4. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 

033. O cubo é um prisma de base quadrada. (Reane, E. Matemática criativa. – vol. 4. 

São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 

034. 0,75 é a representação decimal da fração ¾. (Reane, E. Matemática criativa. – 

vol. 4. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 

035. Pense nisto! é uma seção que vai desafiar você a explicar ou responder a 

questões sobre algo que já aprendeu ou ainda vai aprender. (Reane, E. Matemática 

criativa. – vol. 4. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 

036. Pão-duro é o mesmo que avarento, excessivamente apegado ao dinheiro;  

mão-aberta é a pessoa gastadora, esbanjadora.  (Reane, E. Matemática criativa. – vol. 

4. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 

037. Inflação é quando você precisa de cada vez mais dinheiro para comprar a mesma 

coisa (Corpus: NILC/São Carlos  www.linguateca.pt) 

038. O arroz é um produto da cesta básica. (Reane, E. Matemática criativa. – vol. 4. 

São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.) 

039. O relógio de ponteiro e o relógio digital são instrumentos muito comuns que 

usamos para medir o tempo. (Reane, E. Matemática criativa. – vol. 4. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2001.) 

040. Parlendas são versos que servem para divertir ou escolher quem fará uma 

brincadeira. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Português: linguagens – Vol. 1  São 

Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

041. A enciclopédia é um livro grande, geralmente com vários volumes, e que traz 

informações importantes sobre muitos assuntos. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. 

Português: linguagens – Vol. 1  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

042. R. G. (Registro Geral) ou carteira de identidade é um documento que identifica 

as pessoas em todo o país. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Português: linguagens 

– Vol. 1  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 
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043. O provérbio é um tipo de moral muito usado pelo povo nas conversas do dia-a-

dia. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C.  Português: linguagens – Vol. 2  São Paulo: 

Ed. Atual, 2002.) 

044. A fábula é um texto que transmite um ensinamento (Cereja, W. R. & Magalhães, 

T. C.  Português: linguagens – Vol. 2  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

045. A fábula é um texto narrativo que geralmente apresenta animais como 

personagens. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Português: linguagens – Vol. 2  São 

Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

046. O dicionário é uma espécie de pomar.  Só que as suas árvores, em vez de serem 

árvores de frutas, são árvores de palavras. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. 

Português: linguagens – Vol. 2  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

047. Onomatopéias são palavras que imitam aproximadamente, na escrita, os sons e 

os ruídos. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Português: linguagens – Vol. 2  São 

Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

048. A carta pessoal é um tipo de texto usado para comunicar a alguém um assunto 

pessoal. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Português: linguagens – Vol. 2  São 

Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

049. A carta é um tipo de correspondência que é enviada pelo correio em um 

envelope. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Português: linguagens – Vol. 2  São 

Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

050. Língua padrão é a variedade lingüística usada em livros, jornais e revistas. 

(Cereja, W. R. & Magalhães, T. C.  Português: linguagens – Vol. 2  São Paulo: Ed. 

Atual, 2002.) 

051. Vintém é uma antiga moeda de pouco valor. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C.  

Português: linguagens – Vol. 2  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

052. Toleirona é uma pessoa tola, bobalhona. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. 

Português: linguagens – Vol. 2  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

053. Cáries são perfurações que ocorrem nos dentes. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. 

C. Português: linguagens – Vol. 2  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

054. Linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. 

(Cereja, W. R. & Magalhães, T. C.  Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: Ed. 

Atual, 2002.) 

055. Linguagem verbal é aquela cuja unidade é a palavra.  Já as linguagens não 

verbais têm unidades diferentes da palavra, como o gesto, a imagem, a nota musical, 
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etc. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C.  Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: 

Ed. Atual, 2002.) 

056. Interlocutores são as pessoas que participam do processo de interação por meio 

da linguagem. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C.  Gramática – texto, reflexão e uso.  

São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

057. Enunciado é tudo o que o locutor enuncia, isto é, tudo o que ele diz ao locutário 

numa determinada situação. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C.  Gramática – texto, 

reflexão e uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

058. Texto é um enunciado, verbal ou visual, que apresenta unidade de sentido e 

intencionalidade comunicativa. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, 

reflexão e uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

059. Discurso é o processo comunicativo capaz de construir sentido.  Além dos 

enunciados, envolve também os elementos do contexto (quem são os interlocutores, 

em que momento e lugar ocorre a interação, com que finalidade). (Cereja, W. R. & 

Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

060. Intencionalidade discursiva são as intenções, implícitas ou explícitas, existentes 

no discurso. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso.  

São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

061. Coesão textual são as conexões gramaticais existentes entre palavras, frases, 

parágrafos e partes maiores de um texto. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. 

Gramática – texto, reflexão e uso o.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

062. Coerência textual são as conexões de idéias que conferem sentido a um texto. 

(Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: Ed. 

Atual, 2002.) 

063. Parágrafo é uma parte do texto que reúne um conjunto de idéias. (Cereja, W. R. 

& Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

064. Frase é um dos enunciados que compõem o texto. (Cereja, W. R. & Magalhães, 

T. C.  Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

065. Variedades lingüísticas são variações que uma língua apresenta em razão das 

condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. (Cereja, W. R. & 

Magalhães, T. C.. Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

066. Língua padrão ou variedade padrão é a variedade lingüística de maior prestígio 

social. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso.  São 

Paulo: Ed. Atual, 2002.) 
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067. Língua não padrão ou variedades não padrão são todas as variedades lingüísticas 

diferentes da língua padrão. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, 

reflexão e uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

068. Fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas (os sons) da língua, sua 

organização e classificação. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C.  Gramática – texto, 

reflexão e uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

069. Vogal é o fonema produzido por uma corrente de ar que, vinda dos pulmões, 

passa livremente pela boca. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C.  Gramática – texto, 

reflexão e uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

070. Semivogal é o fonema produzido como vogal, mas pronunciado mais fraco, com 

baixa intensidade. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e 

uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

071. Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados numa só 

emissão de voz, com base em uma vogal. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C.  

Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

072. Encontro vocálico é a união de fonemas vocálicos – vogais ou semivogais – em 

uma mesma sílaba ou em sílabas diferentes. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. 

Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

073. Tritongo é o encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, sempre 

nessa ordem. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso.  

São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

074. Encontro consonantal é o agrupamento de consoantes numa mesma palavra. 

(Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: Ed. 

Atual, 2002.) 

075. O fonema é a menor unidade da língua falada, e a letra, a menor unidade da 

língua escrita. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C.. Gramática – texto, reflexão e uso.  

São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

076. Afixos são morfemas que se agregam ao radical, modificando seu sentido básico. 

(Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: Ed. 

Atual, 2002.) 

077. Onomatopéia é a palavra que imita aproximadamente sons e ruídos produzidos 

por armas de fogo, sinos, campainhas, veículos, instrumentos musicais, vozes de 

animais, etc. (Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso.  

São Paulo: Ed. Atual, 2002.) 

 111



078. Abreviatura é o nome que se dá à escrita reduzida de uma palavra ou expressão. 

(Cereja, W. R. & Magalhães, T. C. Gramática – texto, reflexão e uso.  São Paulo: Ed. 

Atual, 2002.) 

079. Metáforas de restauração é quando há alguma tipo de necessidade de reparação 

em algo que sofreu algum tipo de danificação ou prejuízo. (Resposta à questão 

discursiva – Graduando de Comunicação Social)  

080. Metáfora de parentesco é quando as experiências familiares são transformadas 

em metáforas. (Resposta à questão discursiva – Graduando de Comunicação Social) 

081. Argumento pelo exemplo é quando se toma por base outras pessoas, utilizando 

exemplos para poder defender sua tese principal. (Resposta à questão discursiva – 

Graduando de Comunicação Social) 

082. O recurso de presença é quando você tenta fazer o outro viver a cena. (Resposta 

à questão discursiva – Graduando de Comunicação Social) 

083. Argumentação ética é aquela em que a pessoa que argumenta está preocupada 

em construir uma boa imagem de si. (Resposta à questão discursiva – Graduando de 

Comunicação Social) 

084. Já disse acertadamente que educar não é encher uma vasilha vazia, mas acender 

uma luz.  (Boff, L. Críticos e cuidantes. Jornal do Brasil, 23/04/2004)  

085. Em outras palavras, educar é ensinar a pensar, e não apenas ensinar a ter 

conhecimentos. (Boff, L. Críticos e cuidantes. Jornal do Brasil, 23/04/2004)  

086. Ser crítico é tirar a máscara dos interesses escusos e trazer à tona conexões 

ocultas. (Boff, L. Críticos e cuidantes. Jornal do Brasil, 23/04/2004)  

087. Pensar criticamente é dar as boas razões para aquilo que queremos  (Boff, L. 

Críticos e cuidantes. Jornal do Brasil, 23/04/2004)  

088. Ser criativo é dar asas à imaginação (Boff, L. Críticos e cuidantes. Jornal do 

Brasil, 23/04/2004)  

089. Em outras palavras, ser cuidante é ser ético, pessoa que coloca o bem comum 

acima do bem particular... (Boff, L. Críticos e cuidantes. Jornal do Brasil, 

23/04/2004)  

090. Dedicatória é quando todo o amor do mundo resolve se exibir numa só frase. 

(Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

091. Explicação é uma frase que se acha mais importante do que a palavra. (Falcão, 

A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 
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092. Simplificar é quando em vez de pensar em 4/8 a pessoa pensa logo em ½. 

(Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

093. Filósofo é quem, em vez de ver televisão, prefere ficar pensando pensamentos. 

(Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

094. Irritação é um alarme de carro que dispara bem no meio do seu peito. (Falcão, A. 

Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

095. Solidão é uma ilha com saudade de barco. (Falcão, A. Mania de explicação. São 

Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

096. Saudade é quando o momento tenta fugir da lembrança pra acontecer de novo e 

não consegue. (Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

097. Lembrança é quando, mesmo sem autorização, o seu pensamento reapresenta um 

capítulo. (Falcão O, A. Mania de explicação icação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

098. Autorização é quando a coisa é tão importante que só dizer “eu deixo” é pouco. 

(Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

099. Pouco é menos da metade. (Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. 

Moderna, 2001.) 

100. Muito é quando os dedos da mão não são suficientes. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

101. Desespero são dez milhões de fogareiros acesos dentro da sua cabeça. (Falcão, 

A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

102. Angústia é um nó muito apertado bem no meio do seu sossego. (Falcão, A. 

Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

103. Preocupação é uma cola que não deixa o que não aconteceu ainda sair do seu 

pensamento. (Falcão O, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

104. Ainda é quando a vontade está no meio do caminho. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

105. Vontade é um desejo que cisma que você é a casa dele. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

106. Cismar é quando o desejo quer aquilo apesar de tudo. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

107. Apesar é uma dificuldade que não é grande o suficiente. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

108. Dificuldade é a parte que vem antes do sucesso. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 
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109. Sucesso é quando você faz o que sabe fazer só que todo mundo percebe. (Falcão, 

A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

110. Antes é uma lagarta que ainda não virou borboleta. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

111. Indecisão é quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que devia querer 

outra coisa. (Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

112. Certeza é quando a idéia cansa de procurar e pára. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

113. Intuição é quando o seu coração dá um pulinho no futuro e volta rápido. (Falcão, 

A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

114. Pressentimento é quando passa em você o trailer de um filme que pode ser que 

nem exista. (Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

115. Vaidade é um espelho em todos os lugares ao mesmo tempo. (Falcão, A. Mania 

de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

116. Vergonha é um pano preto que você quer pra se cobrir naquela hora. (Falcão, A. 

Mania de explicação.  São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

117. Ansiedade é quando faltam cinco minutos sempre para o que quer que seja 

(Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

118. Indiferença é quando os minutos não se interessam por nada especialmente. 

(Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

119. Interesse é um ponto de exclamação ou de interrogação no final do sentimento. 

(Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

120. Sentimento é a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado. 

(Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

121. Raiva é quando o cachorro que mora em você mostra os dentes. (Falcão, A. 

Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

122. Tristeza é uma mão gigante que aperta o seu coração. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

123. Alegria é um bloco de carnaval que não liga se não é fevereiro. (Falcão, A. 

Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

124. Felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

125. Amizade é quando você não faz questão de você e se empresta pros outros. 

(Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 
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126. Decepção é quando você risca em algo ou em alguém um xis preto ou vermelho. 

(Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

127. Desilusão é quando anoitece em você contra a vontade do dia. (Falcão, A. Mania 

de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

128. Culpa é quando você cisma que podia ter feito diferente, mas geralmente não 

podia. (Falcão, A. Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

129. Perdão é quando o Natal acontece em maio, por exemplo. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

130. Exemplo é quando a explicação não vai direto ao assunto. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

131. Desculpa é uma frase que pretende ser um beijo. (Falcão, A. Mania de 

explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

132. Beijo é um carinho que serve pra mostrar que a gente gosta daquilo. (Falcão, A. 

Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

133. Gostar é quando acontece uma festa de aniversário no seu peito. (Falcão, A. 

Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

134. Amor é um gostar que não diminui de um aniversário pro outro. (Falcão, A. 

Mania de explicação. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.) 

135. Fósseis são restos, vestígios (marcas), ou pedaços de seres vivos que se 

conservam a salvo da destruição terrestre, uma fina camada externa que recobre o 

planeta (www.bonde.com.br/colunistas) 

136. Bonde Colunistas é um canal do Portal Bonde. Que possue conteúdo de 

colaborares com seus textos sobre as principais áreas de informação e entretenimento 

do ... (www.bonde.com.br/colunistas) 

137. Secar uma vaca é fazer com que ela pare de dar leite, ou seja, que interrompa sua 

lactação. As razões da secagem se baseiam nos seguintes fatos 

(www.bonde.com.br/colunistas) 

138. Domínio público é quando uma obra pode ser copiada sem a autorização do 

autor, editor ou de quem os representem. De acordo com a Lei 9610/98, uma obra 

entra ... (www.ip.usp.br/biblioteca/faq/dominiopublico.htm) 

139. release é quando o cara clica e solta release (www.pontoflash.com.br/dicas) 

140. outside é quando o cara clica, arrasta e solta fora do botão 

(www.pontoflash.com.br/dicas) 

141. roll over é quando o cara passa o mouse por cima do botão 
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(www.pontoflash.com.br/dicas) 

142. roll out é quando tira o mouse de cima.  Bem, esses aí são os principais. No seu 

caso será roll over ok? (www.pontoflash.com.br/dicas) 

143. Combustão é quando o combustível é queimado. 

(www.scgas.com.br/comunidade/gasito.swf) 

144. Poluentes são as substâncias que o combustível solta, prejudicando a natureza. 

(www.scgas.com.br/comunidade/gasito.swf) 

145. Catástrofe é quando você descobre que a sua mulher foi viajar com a família dela 

de navio e o navio afunda. (http://piadas.terra.com.br) 

146. Tragédia é quando você descobre que o único sobrevivente desse acidente é a 

sua sogra. (http://piadas.terra.com.br) 

Devemos entender que Up, Over, Down e Hit são os quatro estados de um botão. 

Vejamos a seguir, o que representa cada estado.  

147. Up (Repouso) é quando o mouse não está colocado sobre nosso botão ou não se 

clicou sobre ele. (www.flash-brasil.com.br) 

148. Over (Sobre) é quando o mouse está colocado sobre o botão, mas ainda não se 

clicou sobre ele. (www.flash-brasil.com.br) 

149. Down (Pressionado), logicamente, é quando se clica sobre o botão. (www.flash-

brasil.com.br) 

150. Hit (Zona Ativa) é a área de atuação pertencente ao botão, e quando ele está 

ativo. (www.flash-brasil.com.br) 

151. O que é um plano de negócios?  É um documento especial, único e vivo, que 

contém características do empreendimento, sua forma de operar, ... 

(www.cori.unicamp.br/foruns) 

152. O Caminho do Sol é quando a gente se descobre. Tire uma fotografia da sua 

personalidade através de uma Consulta e/ou fazendo um curso de autoconhecimento 

(mbsnet.sites.uol.com.br) 

153. Um cookie é uma informação que pode ser armazenada pelo navegador se um 

website requisitar. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

154. Dialer (discador) é um tipo de malware que usa números 900 para que parte do 

valor da chamada vá para o criador do código malicioso. Esses números 900 são 

números de acesso à Internet que geralmente permitem o acesso a sites pornográficos 

(que muitas vezes instalam esses dialers sem o consentimento do usuário) 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 
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155. Um domínio é um endereço na internet. Por exemplo, example.com é um 

domínio, assim como superdownloads.com.br ou globo.com.  

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

156. O DNS é um sistema para que, quando você acessar www.example.com, o seu 

computador possa transformar isso em um endereço IP válido em que ele possa se 

conectar. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

157. Engenharia Reversa é a arte de reverter códigos já compilados (programas) para 

uma forma que seja legível pelo ser humano. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

158. Exploit é um código capaz de explorar uma falha em um software. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

159. Firewall é um programa que monitora as conexões feitas pelo seu computador 

para garantir que nenhum recurso do seu computador esteja sendo usado 

indevidamente. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

160. O hardware é toda a parte física do computador que você pode tocar. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

161. Um hash é uma seqüência de letras/números geradas por um algorítmo de 

hashing que busca identificar um arquivo ou informação unicamente. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

162. O Internet Explorer, ou IE, é um navegador web da Microsoft. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

163. A Internet é a conexão de várias redes. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

164. O Internet Relay Chat é um sistema para bate-papo muito conhecido na internet. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

165. Joke (piada) é um programa que, embora não seja malicioso, causa medo no 

usuário, trava o computador ou simplesmente testa a paciência da vítima. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

166. O kernel é o coração do Sistema Operacional, pois faz a comunicação mais 

básica entre o software e o hardware. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

167. Local Area Network é o nome que se dá para uma rede local. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

168. O Linux é um kernel baseado no Unix com o código fonte aberto ao público. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

169. O GNU/Linux é um sistema operacional que possui várias ‘distribuições’, que 

incluem diferentes pacotes de programas que buscam atender melhor às necessidades 
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e preferências dos usuários. O símbolo do Linux é o Tux, um pingüim. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

170. Malware é software que tem objetivos maliciosos. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

171. Um Log (to log — registrar) é um arquivo que guarda informações passadas 

(registros). (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

172. Macros são pequenos scripts que rodam no Microsoft Office. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

173. O Post Office Protocol é um protocolo que trabalha no ciclo das mensagens 

eletrônicas. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

174. Protocolos são conjuntos de instruções e diretrizes que definem o modo pelo qual 

diferentes sistemas se comunicam. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

175. Um proxy é um servidor que serve de “ponte”. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

176. Scripts (”roteiros”) são programas de computadores executados de forma 

“interpretada”, isso é, na sua própria forma, sem a necessidade de serem antes 

transformados em linguagem de máquina, sendo utilizados principalmente para 

automatizar tarefas administrativas. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

177. O Simple Mail Transfer Protocol é um protocolo que faz parte do ciclo das 

mensagens eletrônicas. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

178. Software é a parte lógica do computador, aquela que você não pode ver nem 

tocar, mas opera constantemente. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

179. TI é uma abreviação para Tecnologia da Informação. Refere-se a Tecnologia da 

Informação tudo que tenha um processador e consiga processar informação. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

180. Um Trojan Horse é um programa que faz algum tipo de atividade maléfica 

porém ele não se espalha automaticamente, diferente dos vírus e worms, que utilizam 

outros arquivos e a rede para se espalhar, respectivamente. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

181. Vírus (na definição clássica) é todo programa de computador que funciona como 

parasita, infectando os arquivos que existem em um computador. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 
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182. Wide Area Network é o nome que se dá para as redes que possuem 

computadores interligados através de grandes distâncias (por exemplo, uma filial de 

uma empresa em um estado diferente). (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

183. Worm é um tipo de malware que usa a rede para se espalhar. Worms são muito 

famosos por causarem um grande número de computadores infectados em pouco 

tempo, usando anexos de e-mail e forjando e-mails aparentemente legítimos. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

184. O Windows é um Sistema Operacional criado pela Microsoft totalmente baseado 

em uma interface gráfica, com o mínimo uso de comandos. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

185. Um boot frio é quando você desliga o computador, espera alguns segundos e o 

liga novamente. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

186. Um boot quente é quando você apenas reinicia o computador sem desligar a 

placa-mãe. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

187. Em Química, solução é o nome dado a dispersões cujo tamanho das moléculas 

dispersas é menor que 1 nanômetro.  (http://pt.wikipedia.org)  

188. A saturação é uma propriedade das soluções que indica a capacidade das mesmas 

em suportar quantidades crescentes de solutos, mantendo-se homogêneas. Uma 

solução é dita insatura se ainda tem capacidade de diluir soluto, sem precipitar 

excessos. (http://pt.wikipedia.org)  

189. A solução saturada é aquela em que o soluto chegou à quantidade máxima: 

qualquer adição de soluto vai ser precipitada, não-dissolvida. (http://pt.wikipedia.org)  

190. Solução Insaturada (ou não saturada) é quando a quantidade utilizada de soluto 

usado se dissolve totalmente, ou seja, a quantidade adicionada é inferior ao 

coeficiente de solubilidade. (http://pt.wikipedia.org)  

191. Solução Saturada é quando o solvente (ou dispersante) já dissolveu toda a 

quantidade possível de soluto (ou disperso), e toda a quantidade agora adicionada não 

será dissolvida e ficará no fundo do recipiente. (http://pt.wikipedia.org)  

192. Quem mal entende de cliente, mal o atende. Entender é acolher, qualificar e fazer 

inclusão no mundo dos negócios, no jogo ético do ganha x ganha”. 

(www.nota10.com.br/artigo)  

193. Controle remoto é quando um/a música/o toca um instrumento e este instrumento 

controla remotamente um (ou mais) instrumentos musicais. (www.estudiolivre.org) 
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194. Célula-tronco é a que tem o potencial de formar diferentes tecidos. Existem as 

adultas, cujo potencial é limitado, pois são poucas no organismo e com capacidade 

para reproduzir alguns tecidos. 

(www.unicamp.br/unicamp/canal_aberto/clipping/fevereiro2005) 

195. O amor é quando a gente mora um no outro ( Mario Quintana) 

(www.google.com) 

196. Surto é quando há um aumento inesperado no número de casos de uma 

determinada doença em um lugar fechado, como por exemplo uma creche . (Corpus 

NILC/São Carlos / www.linguateca.pt) 

197. O seu player para windows 98 Doppler, assim como o iTunes, é um agregator 

para podcast. Fácil de organizar, compartilhar e ouvir músicas no computador ele 

também gerencia sua coleção. Faça o download agora, acesse. 

(podcast.arcauniversal.com) 

198. Crise existencial é quando todas aquelas perguntas que você sabe que não têm a 

menor importância na sua vida se tornam definitivas e fundamentais para cada um de 

seus próximos passos. (Corpus NILC/São Carlos / www.linguateca.pt) 

199. Isso ocorre quando não conseguimos planejar ou administrar bem as coisas. "O 

estresse é uma defesa do organismo para condições do ambiente", explica a doutora 

Marlise A. Bassani, professora de psicologia. Segundo ela, o estresse "é prejudicial 

quando a gente não consegue lidar com as coisas que acontecem". 

(www.universitario.com.br/noticias/noticias) 

200. Afinal, a população já entendeu o que é célula-tronco? 

É um conceito difícil, ainda se faz muita confusão. Célula-tronco é a que tem o 

potencial de formar diferentes tecidos. Existem as adultas, cujo potencial é limitado, 

pois são poucas no organismo e com capacidade para reproduzir alguns tecidos. Você 

pode encontrá-las na medula óssea, no fígado, um pouco no sangue. As do cordão 

umbilical também são adultas, no entanto acredita-se que tenham uma capacidade 

maior do que as da medula, com a vantagem do acesso fácil. 

(www.unicamp.br/unicamp/canal_aberto/clipping) 

201. Ablação é a extirpação (retirada cirúrgica) de alguma parte do 

cérebro. (www.pcd.pt/biblioteca/docs)  

202. Abstinência é a abstenção do uso de droga ou, mais comumente, de bebidas 

alcoólicas. (www.pcd.pt/biblioteca/docs)  
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203. Acatisia é uma condição psicomotora onde o paciente sente uma grande 

dificuldade em permanecer parado, sentado ou imóvel. (www.pcd.pt/biblioteca/docs)  

204. Acetilação é a via metabólica hepática "síntética" ou da Fase II na qual se 

conjuga um fármaco ativo ou seu metabólito convirténdo-os em substâncias 

hidrosolúveis ou "polares" e em substâncias biológicamente 

inativas. (www.pcd.pt/biblioteca/docs)  

205. Acromatopsia é a incapacidade de distinguir cores apesar de haver integridade 

das células pigmentadas da retina. (www.pcd.pt/biblioteca/docs)  

206. O agramatismo é uma evolução freqüente da Afasia e reflete uma importante 

redução da linguagem. A utilização prevalente de substantivos, juntamente com o 

emprego sistemático de verbos no infinitivo e a supressão de pequenos instrumentos 

de linguagem (artigos, preposições...) determinam uma forma de expressão 

semelhante a uma linguagem primitiva (mim Tarzã, you Jane) ou de um estilo 

telegráfico, com uma linguagem econômica, reduzida, concreta, pobre, sem 

flexibilidade e sem possibilidade de abstração. (www.pcd.pt/biblioteca/docs)  

207. Alergia é a intolerância do organismo para com determinados produtos físicos, 

químicos ou biológicos, aos quais reage-se de forma exagerada. 

(www.pcd.pt/biblioteca/docs)  

208. Alexitimia é uma marcante dificuldade para o uso apropriado da linguagem para 

expressar e descrever sentimentos, bem como a dificuldade para diferenciar com 

precisão as sensações corporais e uma impressionante capacidade para fantasias. 

(www.pcd.pt/biblioteca/docs)  

209. Mês é quando se registra maior movimento nos 20 espaços reservados ao esporte 

na cidade (Corpus NILC/São Carlos  www.linguateca.pt) 

210. O que se chama de especulação é quando grandes especuladores, grandes 

detentores de patrimônio e de recursos entram no mercado. (Corpus NILC/São Carlos  

www.linguateca.pt) 

211. Marcação por zona é quando cada jogador fica responsável por um pedaço do 

campo . (Corpus NILC/São Carlos  www.linguateca.pt) 

212. Homem-a-homem é quando um marcador fica incumbido de acompanhar o 

adversário por todo o gramado . (Corpus NILC/São Carlos  www.linguateca.pt) 

213. Contra-ataque é quando um time ataca rapidamente, surpreendendo o adversário 

(Corpus NILC/São Carlos  www.linguateca.pt) 
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214. Blitz é quando os policiais vão até algum lugar, sem avisar, para ver o que está 

acontecendo . (Corpus NILC/São Carlos / www.linguateca.pt) 

215. O meu Natal ou réveillon é quando chego em casa e fico com a família, não 

importa a data, diz o comandante Adão Quadros, 49 anos, 22 deles pilotando aviões 

da Transbrasil . (www.google.com) 

216. o Eclipse Solar Parcial que é quando a Lua cobre apenas uma parte do Sol. 

(cdcc.sc.usp.br/cda/ensino-fundamental-astronomia)  

217. A atrofia muscular é quando o músculo não se desenvolve ou diminui de volume 

(www.saudevidaonline.com.br) 

218. Recompra é quando o cliente volta a adquirir um produto de um mesmo 

fornecedor  (ultimosegundo.ig.com.br/harvard/2006) 

219. obs.dji.grau.1: É quando o texto da norma se refere diretamente a artigo ...  

(www.dji.com.br/diversos/instrucoes) 

220. obs.dji.grau.2: É quando o item da norma for referência grau.1 de outra norma;... 

(www.dji.com.br/diversos/instrucoes) 

221. SEDEX à cobrar geralmente é quando o usuário teme pagar e não receber o 

produto, (www.google.com) 

222. O EV é o controle de entrada de luz, onde pode ser: 

(www.fotodicas.com/digital/fotografia) 

223. positivo: o EV positivo é quando entra mais luz do que o padrão. Aumentar o EV 

é útil para bater fotos em locais com pouca luz, onde será preciso uma captura maior 

da luz refletida. Geralmente as câmeras digitais automáticas permitem aumentar o EV 

até +2.0 (www.fotodicas.com/digital/fotografia) 

224. negativo: o EV negativo é quando entra menos luz do que o padrão. Diminuir o 

EV é útil para bater fotos que precise captura menos luz, como por exemplo, em fotos 

contra-luz. Geralmente as câmeras digitais automáticas permitem diminuir o EV até -

2.0 (www.fotodicas.com/digital/fotografia) 

225. Zoom Ótico é o zoom que aproxima a imagem, paisagens, objetos através do uso 

de lentes que se posicionam automaticamente dentro do tubo de entrada de luz. O 

zoom ótico é o que tem mais qualidade por expandir a luz que entra. 

(www.fotodicas.com/digital/fotografia) 

226. Zoom Digital é o zoom que aumenta o tamanho da imagem, sem o uso de lente. 

Esse zoom é feito pelo sistema da câmera, ele multiplica a quantidade de pixels da 

imagem, repetindo seqüencialmente para fazer a imagem aumentar. Esse zoom tem 
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uma baixa qualidade porque conforme ele multiplica a quantidade de pixels, ele vai 

quadriculando a imagem. (www.fotodicas.com/digital/fotografia) 

227. Spoiler é quando fala o que vai acontecer no anime 

(www.mxstudio.com.br/forum) 

228. Site viral é quando seus amigos (ou os amigos dos usuários) se interagem junto 

ao site.   (leandrovieira.com/archive) 

229. Procrastinação, essa palavra esquisita, é quando adiamos alguma tarefa ou 

atividade importante que deve ser feita de qualquer jeito. 

(webinsider.uol.com.br/index) 

230. Eleição é quando um monte de gente que acha que sabe alguma coisa, não sabe 

nada ou simplesmente não está nem aí se junta para escolher quem vai mandar no ... 

(www.google.com) 

231. FELICIDADE é quando temos grandes problemas bem administrados! 

(fotolog.terra.com.br) 

232. O UOL é o maior provedor de acesso à Internet do Brasil. 

(www.internetnobrasil.net) 

233. Tédio é quando... ...não tens nada que fazer e não podes fazer nada do que 

gostarias. ...perdes a capacidade de te rir de algo que era suposto (www.google.com) 

234. ansiedade é quando faltam cinco minutos sempre para o que quer que seja 

(www.pensador.info)  

235. O amor é quando ela fuma um Free One em um final de tarde melancólico na 

praia (www.google.com) 

236. Amor é quando eles são uma dupla em algum jogo de sinuca. (www.google.com) 

237. Mainstreaming é quando as pessoas com. deficiência mental são incluídas em 

todas as. áreas da sociedade. (www.wtt-mainstreaming.org/portugues) 

238. O CETENFolha (Corpus de Extractos de Textos Electrónicos NILC/Folha de 

São Paulo) é um corpus de cerca de 24 milhões de palavras em português brasileiro, 

criado pelo projecto Processamento computacional do português com base nos textos 

do jornal Folha de S. Paulo que fazem parte do corpus NILC/São Carlos, compilado 

pelo Núcleo Interinstitucional de Lingüística Computacional (NILC). 

(www.linguateca.pt) 

239. O CETEMPúblico (Corpus de Extractos de Textos Electrónicos MCT/Público) é 

um corpus de aproximadamente 180 milhões de palavras em português de Portugal, 

criado pelo projecto Processamento computacional do português após a assinatura de 
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um protocolo entre o Ministério da Ciência e Tecnologia português (MCT) e o jornal 

PÚBLICO. (www.linguateca.pt) 

240. O Corpógrafo, criado pelo pólo do CLUP/FLUP da Linguateca, é um sistema 

para facilitar a criação de corpora especializados próprios, do tipo «faça-você-

mesmo», com capacidades de extracção de terminologia e de preparação de 

definições. (www.linguateca.pt) 

241. O WebJspell é um serviço na rede desenvolvido pelo pólo de Braga da 

Linguateca com o objetivo de dar acesso, através da rede, às potencialidades 

oferecidas pelo analisador morfológico Jspell, desenvolvido pelo projeto Natura, para 

português e inglês. (www.linguateca.pt) 

242. A WPT 03 é uma coleção de páginas da Web criada a partir de toda a Web 

portuguesa em 2003. (www.linguateca.pt) 

243. O REPENTINO é um repositório público que contém exemplos de entidades 

nomeadas, ou seja, de entidades concretas ou abstratas que possuem um nome 

próprio. (www.linguateca.pt) 

244. Galvanômetros são aparelhos destinados a detectar a existência de corrente 

elétrica. (www.if.ufrgs.br) 

245. Software Livre (Free Software) é o software disponível com a permissão para 

qualquer um usá-lo, copiá-lo, e distribuí-lo, seja na sua forma original ou com 

modificações, seja gratuitamente ou com custo. (www.softwarelivre.gov.br) 

246. GPL A Licença Pública Geral GNU (GNU General Public License GPL) é a 

licença que acompanha os pacotes distribuídos pelo Projeto GNU, e mais uma grande 

variedade de software, incluindo o núcleo do sistema operacional Linux. 

(www.softwarelivre.gov.br) 

247. Shareware é o software disponibilizado com a permissão para que seja 

redistribuído, mas a sua utilização implica no pagamento pela sua licença. 

(www.softwarelivre.gov.br) 

248. Software proprietário é aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação são em 

alguma medida proibidos pelo seu proprietário. Para usar, copiar ou redistribuir, deve-

se solicitar permissão ao proprietário, ou pagar para poder fazê-

lo.(www.softwarelivre.gov.br) 

249. Software comercial é o software desenvolvido por uma empresa com o objetivo 

de lucrar com sua utilização. Note que 'comercial' e 'proprietário' não são o 

mesmo.(www.softwarelivre.gov.br) 
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250. Nação é, resgatando Benedict Anderson (1989), uma comunidade imaginada 

com suas instituições culturais, seus símbolos e representações, com seu modo de 

construir  sentidos e, portanto, de construir identidades.   (www.pacc.ufrj.br) 

251. O escritor é o detetive que se propõe a desvendar as narrativas falsificadoras 

geradas pelo sistema de construção de histórias do poder. (www.pacc.ufrj.br) 

252. Uma melodia é uma fotografia musical de uma letra;... (www.pacc.ufrj.br) 

253. A membrana plasmática ou membrana celular é uma película extremamente fina 

e elástica que envolve externamente a célula. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: 

Ed. Ática, 2003.) 

254. Excitabilidade é a capacidade que um ser tem de reagir a estímulos, ou seja, de 

responder a mudanças que ocorrem no ambiente. (Linhares, S. Biologia hoje. São 

Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

255. Atividade metabólica é  conjunto de atividades celulares que resultam na 

assimilação e na transformação de substâncias. (Linhares, S. Biologia hoje. São 

Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

256. Mutação é o fenômeno responsável pela modificação dos organismos ao longo 

das gerações. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

257. A doença é o resultado de uma relação não harmoniosa e desequilibrada do 

indivíduo ou da população com seu ambiente físico e seu meio social. (Linhares, S. 

Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

258. A aids é uma doença causada por um vírus que destrói o sistema de defesa do 

organismo, chamado HIV.  (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

259. A pneumonia é uma inflamação dos pulmões que pode ser causada por vários 

agentes, entre eles bactérias.  (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

260. A meningite é a inflamação das meninges, membranas que envolvem o encéfalo 

e a medula. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

261. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. (Linhares, S. Biologia hoje. 

São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

262. Caule é a parte da planta que liga a raiz às folhas. (Linhares, S. Biologia hoje. 

São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

263. O tronco é um caule robusto e resistente, mais grosso na base que na ponta, ou 

ápice, e tem ramificações a partir de certa altura. (Linhares, S. Biologia hoje. São 

Paulo: Ed. Ática, 2003.) 
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264. O estolho é um caule fino e pouco resistente, que cresce junto ao chão. 

(Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

265. O estipe é um caule resistente, mas sem ramificações. (Linhares, S. Biologia 

hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

266. O colmo é um caule cilíndrico, formado por gomos. (Linhares, S. Biologia hoje. 

São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

267. O tubérculo é um caule subterrâneo, que acumula substâncias nutritivas. 

(Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

268. O rizoma é um caule subterrâneo, sem clorofila e mais ou menos grosso, que 

pode desenvolver-se paralelamente à superfície do solo, em posição vertical ou 

inclinada. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

269. O limbo é a porção em forma de lâmina larga ou longa, em geral verde, 

responsável pelas funções da folha. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 

2003.) 

270. O pecíolo é uma haste que liga o limbo ao caule. (Linhares, S. Biologia hoje. São 

Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

271. A bainha é uma expansão do pecíolo, abraçando o caule para prender melhor a 

folha. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

272. O epicarpo é a parte mais externa do fruto, a casca. (Linhares, S. Biologia hoje. 

São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

273. O mesocarpo é a parte intermediária, formando, muitas vezes, uma polpa 

comestível, com açúcar e vitaminas. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. 

Ática, 2003.) 

274. Fruta é o nome que se dá a várias estruturas comestíveis produzidas pelos órgãos 

reprodutores das plantas. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

275. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas sintetizam o próprio alimento, 

utilizando água, gás carbônico e energia luminosa. (Linhares, S. Biologia hoje. São 

Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

276. A transpiração é a eliminação da água sob forma de vapor. (Linhares, S. Biologia 

hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

277. O coração é uma bomba que impulsiona o sangue para todo o corpo, levando 

oxigênio e nutrientes às células e delas retirando gás carbônico e outros resíduos. 

(Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 
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278. Visão é a percepção de objetos e seres com a ajuda da luz. (Linhares, S. Biologia 

hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

279. A audição é o sentido capaz de perceber os sons. (Linhares, S. Biologia hoje. São 

Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

280. A gustação é a percepção do gosto, ou sabor, das substâncias. (Linhares, S. 

Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

281. O tato é o sentido pelo qual se percebe a textura dos materiais, sua consistência, 

formato e temperatura. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

282. A reprodução é a função que permite a continuidade da vida. (Linhares, S. 

Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

283. A meiose é a divisão celular que serve à produção de células sexuais. (Linhares, 

S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

284. Citologia é a área da biologia que estuda as células, individualmente. (Linhares, 

S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

285. Tecido é um conjunto de células semelhantes que desempenham uma mesma 

função. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

286. O epitélio de revestimento é um tecido plano, fino e compacto, formado por 

células muito próximas, entre as quais existe pouca substância intercelular. (Linhares, 

S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

287. O sangue é um líquido vermelho que circula no interior dos vasos sangüíneos, 

impulsionado pelo coração. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

288. O útero é um órgão muscular, que se assemelha a uma pêra. (Linhares, S. 

Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

289. A Aids é uma doença recente e mortal, causada pelo vírus HIV. (Linhares, S. 

Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

290. A língua é muito importante no tempo bucal. Ela é um órgão muscular, cujos 

movimentos auxiliam na mastigação, posicionando corretamente os alimentos e 

empurrando-os para a faringe. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 

2003.) 

291. A faringe é um tubo em forma de funil que se liga anteriormente à boca e 

posteriormente ao esôfago. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

292. Esôfago é um tubo de cerca de 25 centímetros que liga a faringe ao estômago.  

(Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 
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293. O intestino é um tubo longo, que apresenta duas partes: o intestino delgado e o 

intestino grosso. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

294. A traquéia é um tubo que vai da garganta até a parte superior do tórax. (Linhares, 

S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

295. Pneumonia é uma inflamação aguda dos pulmões, causada por uma bactéria 

denominada pneumococo. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

296. Tuberculose é uma infecção dos alvéolos pulmonares, causada por um tipo de 

bactéria chamada bacilo de Koch. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 

2003.) 

297. O sangue é um tecido conjuntivo formado por células (glóbulos vermelhos e 

brancos), por uma substância intercelular líquida chamada plasma e pelas plaquetas. 

(Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

298. O miocárdio é o músculo do coração. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. 

Ática, 2003.) 

299. Nefrite é uma inflamação dos rins, em geral causada por toxinas produzidas por 

bactérias que estão em outras partes do corpo. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: 

Ed. Ática, 2003.) 

300. Cistite é uma inflamação da uretra e da bexiga, conseqüência de uma infecção 

dos rins ou da próstata. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

301. O pâncreas é uma glândula mista, isto é, produz secreções exócrina e endócrina. 

(Linhares S, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

302. O úmero é o osso do braço. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 

2003.) 

303. A artrite é uma inflamação das articulações, que provoca muita dor e dificuldade 

de movimentos. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

304. Artrose é uma degeneração dos ossos e das cartilagens, que crescem 

anormalmente. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

305. A esclerótica é a camada mais externa do globo ocular. (Linhares, S. Biologia 

hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

306. A coróide é a camada intermediária, situada entre a esclerótica e a retina. 

(Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

307. A retina é a camada interna do olho. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. 

Ática, 2003.) 

 128



308. A conjuntiva é uma membrana fina, que reveste a parte interior das pálpebras e a 

frente do olho. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

309. O ouvido médio é uma espécie de caixa, denominada cavidade timpânica.  

(Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

310. O vestíbulo é uma cavidade que se comunica com o ouvido médio pela janela 

oval. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

311. O olfato é a percepção de substâncias presentes no ar. (Linhares, S. Biologia 

hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

312. Astigmatismo é um defeito na curvatura da córnea. (Linhares, S. Biologia hoje. 

São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

313. Daltonismo é a cegueira para algumas cores, freqüentemente o verde e o 

vermelho. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

314. Conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva provocada por uma infecção por 

bactérias. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

315. Catarata é uma crescente opacidade do cristalino, que impede a livre passagem 

da luz. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

316. Otite é a inflamação do conduto auditivo, em conseqüência de uma infecção ou 

de gripes e resfriados contínuos. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 

2003.) 

317. Labirintite também é uma inflamação no ouvido, porém na parte mais interna, 

onde esta o labirinto. (Linhares, S. Biologia hoje. São Paulo: Ed. Ática, 2003.) 

318. Justificativa Eleitoral: É quando um eleitor, no dia do pleito, justifica a sua 

ausência em seu domicílio eleitoral, comparecendo a uma seção eleitoral ou a uma 

mesa receptiva de justificativa fora de seu município. (www.al.es.gov.br) 

319. Legenda Partidária: É o Partido, identificado por uma sigla e um número. 

Atualmente existem cerca de 27 legendas partidárias. (www.al.es.gov.br) 

320. Local de Votação: É o edifício (colégio, posto de saúde etc...) onde funcionam as 

seções eleitorais. (www.al.es.gov.br) 

321. Quociente Eleitoral: É o resultado da divisão dos votos nominais e de legenda 

pelo número de vagas existentes para o cargo em questão, somente para cargos 

proporcionais. (www.al.es.gov.br) 

322. Quociente Partidário: É o número de vagas que o partido conquistará. É o 

resultado da divisão do número de votos nominais e de legenda atribuídos a um 

determinado partido ou coligação pelo quociente eleitoral. (www.al.es.gov.br) 
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323. Seção Eleitoral: É a unidade de votação a que estão atrelados os eleitores. 

(www.al.es.gov.br) 

324. Voto Cantado: É um sistema de apuração eletrônica, executado através do 

Microterminal, que proporciona maior agilidade ao processo de apuração de votos por 

cédulas, quando houver. (www.al.es.gov.br) 

325. Voto Eletrônico: É o voto realizado através da urna eletrônica. 

(www.al.es.gov.br) 

326. Voto em Branco: É o voto de abstenção do eleitor. Para votar em branco, 

pressiona-se a tecla "Branco" e depois a tecla "Confirma". Este voto não entra no 

cômputo do quociente eleitoral. (www.al.es.gov.br) 

327. Voto de Legenda: É quando, ao invés de votar em um determinado candidato, 

vota-se somente no número de um partido.  (www.al.es.gov.br) 

328. Voto Manual: É o antigo voto por cédulas, que, quando necessário, é depositado 

em urnas de lona. (www.al.es.gov.br) 

329. Voto Nominal: É o voto dado nominalmente ao candidato.  (www.al.es.gov.br) 

330. Voto Nulo: É o voto dado para um número de candidato ou partido inexistente. 

Para votar nulo, o eleitor deverá digitar o número de um partido que não exista ou que 

não esteja concorrendo nas eleições em questão. (www.al.es.gov.br) 

331. Zerézima: É um documento emitido pela urna eletrônica, antes do início do 

processo de votação, que comprova a ausência de qualquer voto dado a qualquer 

candidato. (www.al.es.gov.br) 

332. Zona Eleitoral: É a unidade administrativa e jurisdicional da Justiça Eleitoral. 

(www.al.es.gov.br) 

333. Pra mim, freelancer é quando você é chamado para esporadicamente cobrir a 

falta de funcionários de uma empresa. Seja por férias ou licença, seja porque eles 

estão realizando um trabalho que necessite de muita gente, mas é por pouco tempo. 

(www.carreirasolo.org) 

334. Para mim, a definição de um herói é quando você tem que fazer algo por alguém 

sendo que você não tem obrigação alguma. Você faz porque é a coisa certa. Por isso, 

o Superman sempre vai ser o maior de todos! (www.agalaxia.com.br) 

335. Informações cadastrais: é quando pedimos o seu Nome, Sobrenome, Sexo, Data 

de nascimento, Cidade, Estado, Nome de usuário, Senha e E-mail. 

(melhoresfilmes.com.br) 
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336. Bluetooth é um protocolo para redes sem fio (wireless). Utilizado principalmente 

em aparelhos portáteis como celulares e PDAs. (melhoresfilmes.com.br) 

337. A BIOS é um pequeno software armazenado em um componente da placa-mãe 

que é responsável pelo boot do computador.   (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

338. Uma prova de conceito é, como o nome sugere, uma prova de uma teoria. 

(linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

339. Sandbox (”caixa de areia”) é um ambiente protegido. Programas executados em 

um Sandbox possuem poucos privilégios e não podem fazer diversas alterações no 

sistema. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

340. Um Sistema Operacional é um Software especial que faz um trabalho muito 

importante: gerencia o hardware. (linhadefensiva.uol.com.br/dicionario) 

341. CHEFE é aquele que vem cedo quando você vem tarde, e tarde quando você vem 

cedo.  (www.aomestre.com.br) 

342. ADVOGADO - é o sujeito que salva os nossos bens dos inimigos, e os guarda 

para si. (www.aomestre.com.br) 

343. DIPLOMATA - é um sujeito que pensa duas vezes antes de não dizer nada. 

(www.aomestre.com.br) 

344. CASAMENTO - é uma tragédia em dois atos: civil e religioso. 

(www.pensador.info/frase) 

345. FORCA - é o mais desagradável dos instrumentos de corda. 

(www.aomestre.com.br) 

346. JÚRI - é um grupo escolhido para decidir quem tem o melhor advogado. 

(www.aomestre.com.br) 

347. UÍSQUE - é o melhor amigo do homem, é o cachorro engarrafado. 

(www.pensador.info/frase) 

348. COMISSÃO - é uma reunião de pessoas importantes que, sozinhas, não podem 

fazer nada, mas que, juntas, decidem que nada pode ser feito. 

(www.pensador.info/frase) 

349. ESCOLA - é uma instituição financeira que vende diplomas; 

(luizcamajo.multiply.com) 

350. o aluno é o consumidor interessado em comprar;  (luizcamajo.multiply.com) 

351. e o professor é o cara que quer atrapalhar as negociações. 

(luizcamajo.multiply.com) 
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352. STATUS - é comprar uma coisa que você não quer, com um dinheiro que você 

não tem, para mostrar pra gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. 

(www.geocities.com) 

353. EFICIÊNCIA - é quando o congresso rouba, ele mesmo investiga e absolve. 

(www.geocities.com) 

354. DISTRAÍDO - é aquele sujeito que, na hora de dormir, beija o relógio, dá corda 

no gato e enxota a mulher pela janela. (www.geocities.com) 

355. INDIGESTÃO - é uma criação de Deus para impor uma certa moralidade ao 

estômago. (www.aomestre.com.br) 

356. FANTASMA - é um exibicionista póstumo.  (www.aomestre.com.br) 

357. expressão ORAL... é sem dúvida alguma um fenômeno relevante e criativo da 

atividade verbal... (NURC elocução formal – inquérito 356 - bobina 113 – inf 347) 

358.  ... o produto iônico dos dois caras... aqui é prata que ficou na solução...  Al.: 

quer dizer que a evaporação é você exprimir a concentração( ) que evapore a... 

(NURC - elocução formal – inquérito 251 - bobina 81 - inf 302) 

359. essa execução provisória é uma execução que pode ser ( ) ((ruído))... ser 

cautelar... uma decisão... é... garantidora... então...como se faz essa execução 

provisória? (NURC - elocução formal - inquérito 341 - bobina 114 - inf 419) 

360. esta carta de sentença... é nada mais nada menos do que um conte... ela tem no 

seu conteúdo... nada mais nada menos do que as peças necessárias a que se execute... 

enquanto o processo vai adiante... a cópia da decisão da sentença... elocução formal – 

(NURC - elocução formal - inquérito 341 - bobina 114 - inf 419) 

361. brumário é o mês de novembro... mês das brumas... do inverno que tá chegando 

(NURC - elocução formal - inquérito 382 - bobina 127 - inf 474) 

362. Napoleão é um dos personagens da História... que tem uma bibliografia enorme 

sobre ele   (NURC - elocução formal inquérito 382 - bobina 127 - inf 474) 

363. o Bloqueio Continental... -- vamos falar nisso numa linguagem mais universitária 

-- é uma medida PROTECIONISTA... que Napoleão ADOTA... para as indústrias dos 

franceses... quando ele proíbe todos os países do continente... de comerciarem com a 

Inglaterra  (NURC - elocução formal - inquérito 382 - bobina 127 - inf 474) 

364. oficlide é instrumento é éh:... semelhante a um clarinete... já quase que 

desaparecido... (NURC - inquérito 012 - bobina 05 – DID 012) 

365. o oboé também... é semelhante a um clarinete com uma ((ruído)) é um 

instrumento de de palheta... como eles chamam a é... é... a parte da madeira na 
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orquestra né? é... o piston:::... também chamado de trumpete... é o corne-inglês... o 

bugle que é outro tipo de piston também (NURC - inquérito 012 - bobina 05 – DID 

012)  

366. o fandango que é uma denominaçao genérica de... praticamente todas as danças 

do Rio Grande do Sul... (NURC - inquérito 012 - bobina 05 – DID 012) 

367. politeama é uma casa... como o próprio é é prefixo grego aí (es)tá dizendo... onde 

se: realizam múltiplos espetáculos... é um politeama... negócio muito bacana... eu tive 

o prazer de conhecer um politeama...  (NURC - inquérito 012 - bobina 05 – DID 012) 

368. a própria missa... é um... não deixa de ser uma reunião... de pessoas... integradas 

em torno de um objetivo  (NURC - inquérito 012 - bobina 05 – DID 012) 

369. a malha é:... é da família da bocha e do boliche... só que ao invés dela ser jogada 

com bola... é jogada com umas lâminas de de de de:... de ferro pesadas... que vão ao 

rés do chão também... é derrubar aqueles obstáculos que estão embaixo (NURC - 

inquérito 012 - bobina 05 – DID 012) 

370. briga de galos é é é... é um esporte... eu não considero esporte... que eu acho 

que:... fundamental do espor/ assim como a tourada também eu não considero MUIto 

esporte não... eu acho que:... o básico assim da:::... o fundamental em todo esporte é 

aquele... é está naquele aforismo latino que diz "mens sana in corpore sano"... então 

eu acho que:... na briga de galos... assim como de certa forma na tourada... éh:... não 

há não há de de em hipótese alguma a a aplicação desse aforismo então eu não posso 

considerar esporte... mas infelizmente... a briga de galo é bastante popular... no no 

aqui no Rio... inclusive... (NURC - inquérito 012 - bobina 05 – DID 012) 

371. o hipismo é um:... é um esporte... que consiste na na cavalgada do do:... do 

animal... é forçando-o a a transpor determinados obstáculos...  (NURC - inquérito 012 

- bobina 05 – DID 012) 

372. ringue... que é uma... é um tablado... cercado por... cordas... éh: sustentadas por 

quatro hastes... uma em cada... em cada vértice do do do tablado do quadrado... na 

qual o objetivo é... é através de de de socos... de esmurramentos... é derrubar-se o 

adversário... é esgotar a resistência física do adversário...  (NURC - inquérito 012 - 

bobina 05 – DID 012) 

373. nocaute... é quando um um::... lutador é... depois de ser esmurrado... ele perde 

total ou parci/ ou parcialmente os os sentidos... ficando... impossibilitado pra 

prosseguir na luta...  (NURC inquérito 012 - bobina 05 – DID 012) 
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374. uma situação ótima é um... um nível mínimo de problemas (NURC  inquérito 

135 - bobina 43 – DID 135).  

375. bandeira de porta é uma parte da porta s/ eh... superior... você está vendo aquilo? 

(NURC - inquérito 233 - bobina 75 – DID 233)    

376. casa de vila é uma casa que... que não serve pra especulação imobiliária. (NURC 

- inquérito 233 - bobina 75 – DID 233)    

377. você sabe o que é UPC? é a unidade padrão... padrão de construção... (NURC 

inquérito 355 - bobina 116  D2 – 355) 

378. Bambi é o animal... símbolo de Bariloche viu? (NURC - Diálogos entre dois 

informantes - inquérito 296 - bobina 96) 

379. a capivara é um... é um... mamífero que:... tem uma vida também... aquática... é 

te/... terrestre e aquática né?... aí eu estou começando com uma descrição que não tem 

nada de descrição... é... é um animal mais ou menos de uns... sessenta centímetros... 

sessenta a oitenta... pés pernas curtas... e apesar disso... que corre bastante... pele dura 

grossa... escamosa... e com um... um focinho... parece que ele tem uma certa... e... e as 

patas parece que permitem a natação... então deve haver uma... ligação entre os dedos 

com... de pele né... que faz o espalmar e permite funcionar à maneira de nadadeira... a 

parte do rosto é pontiaguda... cabeça pequena... pra o tamanho do corpo...  (NURC – 

Diálogos entre dois informantes - inquérito 374 - bobina 123)   

380. cutia é um animal tipicamente brasileiro (NURC – Diálogos entre dois 

informantes - inquérito 374 - bobina 123)   

381. a jaguatirica é um animal tipicamente brasileiro (NURC – Diálogos entre dois 

informantes - inquérito 374 - bobina 123)   

382. macaco-rhesus é um dos... animais que mais prestam trabalho em... biologia e em 

medicina também... aqu/... que é... são... é uma espécie de... pro/... proveniente da 

Índia... mas que têm umas... propriedades de ter muitas reações biológicas 

assemelhadas às reações humanas... então eles servem muito como modelo 

experimental pra não usar o homem... e... nos Estados Unidos agora eles estão 

desolados... porque... o governo da Índia proibiu a exportação. (NURC – Diálogos 

entre dois informantes - inquérito 374 - bobina 123)   

383. ouriço-do-mar é uma pequena esfera cheia de: eh... elementos assim a... em 

forma de espinho... pra defesa... do animal né? e ele funciona como se fosse uma 

espécie de uma bexiga... (NURC – Diálogos entre dois informantes - inquérito 374 - 

bobina 123)   
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384. o barbeiro é uma... um besouro feio... existem é... diferentes espécies... tem uma 

que chama-se "Panstrongylus megistus" que tem uma... uma cobertura preta... cheia 

de manchinhas vermelhas... dos dois lados... como se fossem... como se fosse um... 

uma fazenda de poá... tem... quatro parece manchinhas de cada lado da... da asa... 

(NURC Diálogos entre dois informantes - inquérito 374 - bobina 123)   

385. Nice é uma cidade balneária (NURC - Diálogos entre dois informantes - 

inquérito 369 - bobina 121) 

386. boca é um buraco... é um lugar onde você entra e te puxa... sabe? esses lugares 

que você entra e que... e que não consegue sair dali... então eles chamam de boca... 

mas isso é terminologia lá do Colégio Naval...  (NURC - Diálogos entre dois 

informantes - inquérito 369 - bobina 121) 

387. outro tipo de felicidade é quando se possui bens materiais e riquezas, sendo esses 

muito valorizados.  (Resposta a questão discursiva) 

388. uma felicidade é quando se faz tudo certo, não rouba, não briga, etc.  (Resposta a 

questão discursiva) 

389. e a outra felicidade é quando se faz tudo o que quer e ninguém te proibe de nada. 

(Resposta a questão discursiva) 

390. Needleman disse que a felicidade é quando a vida temum significado. (Resposta 

a questão discursiva) 

391. O namoro é quando você ama outra pessoa e quer ficar com ela sério e só com 

ela.    (Produção texto argumentativo; feminino; 14 anos; 9º. Ano) 

392. Rua das Palmeiras 38". é um filme que não tem... nada falado só tem um poema 

de Drummond "Memória" que vai... (fugindo)/ interferindo na medida (em que o 

filme roda) ((ruído)) e agora... o filme inclusive foi projetado na Bulgária e ganhou 

um prêmio no Congresso (Internacional de Arquitetura). (NURC Diálogo entre 

informante e documentador Inquérito 133 ) 

393. Casa Imperial... é uma tradicional loja de (Seu Albino) e Companhia em 

Botafogo... tem de con:ta tem... o mesmo empregado/ os mesmos há... quarenta anos 

minha mãe já tomava sorvete lá minha filha continua tomando sorvete lá... e tudo na 

conta... que não é muito freqüente no Rio de Janeiro.  (NURC Diálogo entre 

informante e documentador Inquérito 133 ) 

394. janela de guilhotina é feito essa vidraça... sabe... mas assim... tem umas que... 

que correm no horizontal... né... feito essa assim... sua... né... ela corre na horizontal... 

(NURC - Diálogo entre informante e documentador- Inquérito 011) 
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395. agora o que a gente chama de guilhotina é quando ela corre na... na vertical... 

sabe... então eh... como era no tempo da Colônia... né... então fica aquela vidraça 

geralmente BEM quadriculada  (NURC - Diálogo entre informante e documentador- 

Inquérito 011) 

395. Lonita é um tecido leve  (NURC - Diálogo entre informante e documentador- 

Inquérito 096) 

396. Bom, o uniforme do, de lá era um, um borzeguim, não sei se você sabe o que é 

um borzeguim. #D Não. #L É um, uma, uma bota que vai até a altura do tornozelo, 

mais ou menos, você usava aquilo com, obrigatoriamente com meia preta e usava 

calça cáqui com uma lista vermelha, bem psicodélico. Eh, uma, uma gandola cáqui 

também.    (NURC - Diálogo entre informante e documentador- Inquérito 096) 

397. Gandola é uma, é uma camisa de manga comprida que no meio militar eles 

chamam de gandola, né? Presumo, não sei se tem assim uma origem, eh, não sei qual 

é a origem do termo (sup.) (NURC - Diálogo entre informante e documentador- 

Inquérito 096) 

398. Bom, esse era o uniforme interno, realmente. Externamente a gente tinha de 

colocar um 'dolman' que nada mais era do que, nada mais é do que um, um, um 

paletó, né, mais pesado. Seria o correspondente do paletó num terno passeio, né, num 

traje passeio. E era fechado até, até em cima. E no, nesse uniforme a gente tinha que 

substituir o casquete pelo, por um quepe, quepe vermelho, pra completar. (NURC - 

Diálogo entre informante e documentador- Inquérito 096) 

399. o Plano de Integração Salarial é que o operário ele:: não á bem o operário ... o 

patrão mensalmente fará um depósito em nome dos seus operários e esse ... esse 

dinheiro depois de cálculos feitos e tudo mais eu não estou bem certo quanto a 

percentagem reverterá em função do operário ... é uma espécie de participação no 

lucro ... da empresa ... que o operário é que ( ) da empresa (...) (NURC - Diálogo entre 

informante e documentador- Inquérito 164) 

400. o INPS é o Instituto de Pen/o Nacional de (( ruídos )) ... bom o INPS é o órgão 

que congrega todo trabalhador do Brasil . (NURC - Diálogo entre informante e 

documentador- Inquérito 164) 

401. o funcionário público é uma classe que normalmente ganha pouco ... trabalha um 

bocadinho ... mas ganha muito menos ... e sem possibilidade de meLHOra (NURC - 

Diálogo entre informante e documentador- Inquérito 164) 
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402. ainda há um chamado empréstimo de emerGÊNcia que é uma solução assim ... 

um dinheiro que a gente precisa meio de repente ... parece que agora está em 

seiscentos ou setecentos cruzeiros não tenho certeza ... que eles põem a disposição do 

funcionário ... (NURC - Diálogo entre informante e documentador- Inquérito 164) 

403. profissional autônomo ... o autônomo é aquele que não tem patrão ... mas QUER 

pagar uma isntituição ... então ele descontava a parte normal de qualquer operário oito 

por cento de um salário que ele fixava ... (NURC - Diálogo entre informante e 

documentador- Inquérito 164) 

404. refogar é passar a carne na gordura...ANTES...e depois...jogar os legumes 

(NURC - Diálogo entre informante e documentador- Inquérito 002) 

405. o campo... de futebol society é um campo com dimensões.. digamos de sessenta 

metros... ao passo que o campo de... futebol... profissioanal... a dimensão é de cento e 

dez metros (NURC - Diálogo entre informante e documentador- Inquérito 052) 

406. lateral... é quando a bola sai... do campo... pelas partes laterais... se é chutada por 

determinado jogador... o adversário é que vai bater (NURC - Diálogo entre 

informante e documentador- Inquérito 052) 

407. técnico... é aquele que orienta a equipe... é aquele que... dá... digamos assim... as 

instruções... para que a equipe... (NURC - Diálogo entre informante e documentador- 

Inquérito 052) 

408. treino individual... é aquele que... o jogador pratica... aqueles... chutes a gol... e:: 

corridas... ( ) trainning... atualmente tão falando tanto em test cooper... exatamente... 

eles fazem isso tudo... (NURC - Diálogo entre informante e documentador- Inquérito 

052) 

409. e o treino tático... é exatamete organizando... equipes... duas equipes em campo... 

pra que eles possam treinar... a tática do time... (NURC - Diálogo entre informante e 

documentador- Inquérito 052) 

410. o judô... é uma luta... japonesa tod/ ... que:: derivada da... é a derivada do jiu 

jitsu... luta em que duas pessoas... colocadas... com... os apetrechos ( ) uniforme... 

Kimono... que eles cham/ aprendem a defender-se... defesa pessoal... com vários 

golpes... nomes um pouco estranhos... (NURC - Diálogo entre informante e 

documentador- Inquérito 052) 

411. a época de ouro da... da humanidade é quando a mulher tem voz ativa. (NURC - 

Diálogo entre informante e documentador- Inquérito 373) 
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412. Nova Trento é um município pequeno, de Santa Catarina, que deve ter de onze, 

doze mil habitantes atualmente, e, o núcleo da sede de Nova Trento talvez, esteja em 

torno de cinco mil habitantes. (NURC - Diálogo entre informante e documentador- 

Inquérito 133) 

413. Pé direito é a altura de um determinado andar da casa, a altura da parede. (NURC 

- Diálogo entre informante e documentador- Inquérito 133) 

414. Um dia sussurrava-lhe ao ouvido que amar é quando um mora no outro! 

(www.google.com) 

415. o DailyLit é um site no mesmo estilo do Classic Novels - nos dois, você escolhe 

um livro (geralmente clássicos em inglês), informa seu endereço de email e começa a 

receber as partes do livro em sequência e em dias diferentes, amenizando a carga de 

leitura. (www.inglesonline.com.br) 

416. O Inglês On-line é um guia de inglês na Internet. (www.inglesonline.com.br) 

417. A primavera é quando ninguém espera (letras.terra.com.br) 

418. A primavera é quando do escuro da terra acende a música da paixão 

(letras.terra.com.br) 

419. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor 

(letras.terra.com.br) 

420. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor 

(letras.terra.com.br) 

421. O webinsider é um site com artigos de diversos especialistas em Internet, Novas 

Tecnologias e Web em Geral  (www.sitesgratisonline.com.br) 

422. Amar é quando o futuro é sentido como presente (www.google.com) 

423. Crise é quando se tem um problema de difícil solução, disse o ministro. Houve 

falhas, que foram detectadas e as providências foram tomadas.... (g1globo notícias 

política)  

424. WirelessBr é um site brasileiro, independente, sem vínculos com empresas ou 

organizações, sem finalidade ... (www.wirelessbrasil.org) 

425. O Ajax é um recurso que enche os olhos dos visitantes de um site, porém o seu 

uso precisa ser ponderado. (blog.feliperibeiro.com) 

426. Sabes o que significa a Páscoa? É quando o coelhinho da Páscoa vem trazer os 

ovos de chocolate! (www.google.com) 

427. Ser mãe é conseguir calçar um pé de sapato numa criança rápido o bastante para 

não dar tempo dela arrancar o primeiro antes de você calçar o segundo. 

 138

http://www.dailylit.com/
http://www.inglesonline.com.br/2007/01/19/livros-classicos-em-ingles-no-seu-e-mail-um-pedaco-por-dia/


(bocozices.blogspot.com) 

428. Cagado de urubu: é quando seu carro quebra no meio da rua e, quando está sendo 

rebocado para casa, o reboque quebra também. (bocozices.blogspot.com) 

429. Query word: é quando nos esquecemos de nós mesmos que fazemos coisas que 

merecem ser recordadas, (www.logosdictionary.org) 

430. Paixão é quando apesar da palavra “perigo” o desejo chega e entra. 

(www.pensador.info/frase) 

431. Qual é a principal diferença entre frustração e desespero? Frustração é quando 

você pela primeira vez não consegue dar a segunda...  (www.guj.com.br) 

432. Desespero é quando você ...  (www.guj.com.br) 

433. Naturalização é quando as coisas começam a parecer naturais, normais, e as 

pessoas se acostumam e se acomodam diante delas, mesmo quando não há nada de 

normal, como no caso da violência. (www.sof.org.br) 

434. São três coisas diferentes: decorar - que é quando você tem que repetir a mesma 

coisa várias vezes;  a memória - que pára de funcionar quando você bate a cabeça; 

(www.unb.br) 

435. e o pensamento - que é quando a gente constrói alguma coisa na cabeça. 

(www.unb.br) 

436. Repouso é quando o mouse não está colocado sobre nosso botão ou não se clicou 

sobre ele. (www.criarweb.com) 

437. Sobre: é quando o mouse está colocado sobre o botão, mas ainda não se clicou 

sobre ele.  (www.criarweb.com) 

438. Pressionado: logicamente, é quando se clica sobre o botão. (www.criarweb.com) 

439. Zona Ativa: como o próprio nome indica, é quando o botão está ativo. 

(www.criarweb.com) 

440. Psicotrópica - É quando uma substância ou produto, além do seu efeito 

psicoativo, tem o potencial de provocar dependência no usuário. 

(www.prdu.unicamp.br) 

441. Alucinação - É um sintoma subjetivo que leva o indivíduo a perceber e acreditar 

na presença de um objeto, sem que este realmente exista. Pode ser, além de visual, 

auditiva, tátil, olfativa ou gustativa. É um sintoma comum na intoxicação ou 

abstinência a algumas drogas (ex. álcool, anfetaminas, opiáceos). 

(www.prdu.unicamp.br) 
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442. Anestesia - Pode-se dizer que, grosso modo, é um estado em que há ausência de 

todas as sensações. (www.prdu.unicamp.br) 

443. Biodisponibilidade É a disponibilidade de moléculas de uma determinada droga 

no local de ação da substância no corpo. É um conceito importante na comparação de 

diferentes marcas de um mesmo produto genérico, porque uma mesma marca pode ter 

biodisponibilidade diferente dependendo da preparação. (www.prdu.unicamp.br) 

444. Droga de abuso - É qualquer substância ou produto utilizado pelo sujeito com o 

objetivo claro de obter deste um efeito psicoativo (ver) recreativo, sem qualquer 

indicação terapêutica ou orientação médica. (www.prdu.unicamp.br) 

445. Endorfina - É um tipo de proteína que ocorre naturalmente no organismo e cuja 

atividade provoca efeitos semelhantes aos da morfina. (www.prdu.unicamp.br) 

446. Neurônio - É a célula básica, unidade anatômica e funcional do sistema nervoso 

central. Cerca de 90% dos neurônios são encontrados no cérebro. 

(www.prdu.unicamp.br) 

447. Síndrome amotivacional - É uma perda de motivação, principalmente entre 

adolescentes, atribuída ao uso crônico de maconha. É questionada por muitos autores, 

não tendo recebido ainda um reconhecimento amplo pela clínica em geral. 

(www.prdu.unicamp.br) 

448. Uso abusivo: é um estágio intermediário entre o uso indevido e a dependência. 

(www.prdu.unicamp.br) 

449. Uso indevido: é o uso de qualquer substância psicoativa legal ou ilegal com 

objetivo recreacional, ou mesmo terapêutico, quando há outras alternativas 

disponíveis, mais seguras; quando o uso de substância psicoativa legal coloca em 

risco a integridade física do(a) usuário(a) ou ainda se este uso está fora dos padrões 

culturais determinados pela sociedade ou grupo ao qual pertence o indivíduo. 

(www.prdu.unicamp.br) 

450. Tessitura é o conjunto dos sons que uma pessoa pode emitir bem e com 

facilidade. A fonoaudióloga explica que cantores do porte de Gilberto Gil e Ivan Lins, 

por exemplo, abusaram desse conjunto de sons e hoje abaixaram o tom em que 

cantam. (www.terra.com.br) 

451. Cantar bem é saber tirar os exageros e ter postura de palco, define o finalista de 

Ídolos Lucas Poletto. (www.terra.com.br) 
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452. Trabalho portuário é o trabalho prestado nas diversas tarefas de movimentação 

de cargas nas áreas públicas ou privadas, dentro da zona portuária. 

(www.google.com) 

453. "Nano" é um prefixo que vem do grego antigo (ainda os gregos!) e significa 

"anão". (www.comciencia.br) 

454. Eclipse Solar é o fato da Lua cobrir o Sol e produzir uma sombra sobre a Terra. 

(www.cdcc.sc.usp.br) 

455. A atrofia muscular é quando o músculo não se desenvolve ou diminui de volume. 

(www.saudevidaonline.com.br) 

456. Backhand (Esquerda): É quando o tenista rebate a bola do lado em que as costas 

de sua mão estão de frente para a bola. Nos jogadores destros, é quando o golpe é 

realizado de seu lado esquerdo. (www.sitejcc.com.br) 

457. O sidespin, raramente usado, é quando a raquete passa por um dos lados da bola, 

fazendo com que esta pique e tome uma direção lateral. (www.geocities.com) 

458. Substituição é quando o cliente, na hora de uma nova compra, troca o fornecedor 

atual por outro. (www.sdr.com.br) 

459. Expansão é quando um fornecedor identifica e satisfaz necessidades até então 

não contempladas do cliente. (www.sdr.com.br) 

460. Política é uma preocupação com o mundo. (www.ciranda.net) 

461. Surfe ferroviário é quando se viaja na parte superior dos trens (Corpus: 

NILC/São Carlos  www.linguateca.pt) 

462. A terra destocada é quando ela já foi limpa (Corpus: NILC/São Carlos  

www.linguateca.pt) 

463. A Geografia, como a Matemática, é uma ciência da observação e assim, através 

dela é possível perceber e conhecer o espaço nas suas diversas escalas ou tamanhos. 

(Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 

2002.) 

464. Pode-se, portanto, concluir que o Brasil é um país tropical, com climas quentes e 

chuvosos. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: 

Ática, 2002.) 

465. Região urbana é o conjunto de cidades interligadas por um sistema de vias e 

meios de comunicação possibilitando relações políticas, culturais e comerciais, e 

determinando uma interdependência entre elas. (Moreira, I. O espaço geográfico – 

geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 
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466. A Grande São Paulo é o conjunto da capital e das demais cidades interligadas 

pelo fenômeno de conturbação. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e 

do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

467. A Depressão Gaúcha é um aglomerado de rochas sedimentares rebaixadas pela 

erosão. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: 

Ática, 2002.) 

468. A caatinga é uma vegetação de difícil definição e, provavelmente, a única capaz 

de suportar o rigor da seca. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do 

Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

469. Sertão é a área do clima semi-árido e da vegetação da caatinga. (Moreira, I. O 

espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

470. O Meio-Norte é uma área de transição entre o extremo Nordeste e a Amazônia, 

correspondendo aos estados do Maranhão e do Piauí. (Moreira, I. O espaço 

geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

471. Carnaúba: É uma palmeira elegante, com folhas em leque. (Moreira, I. O espaço 

geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

472. O Rio Amazonas é a estrada natural que favoreceu o povoamento da Região, 

além de importante fonte de alimentos para a população, concentrada em suas 

margens. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: 

Ática, 2002.) 

473. Extrativismo vegetal – É a forma clássica da economia colonial, baseada na 

simples exploração dos recursos naturais. É uma atividade caracterizada pela coleta. 

(Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 

2002.) 

474. Ciência é o processo pelo qual o homem se relaciona com a natureza com o 

objetivo de entendê-la e dominá-la em seu benefício. (Moreira, I. O espaço 

geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

475. A Geografia é a ciência que estuda as relações existentes entre o homem e o 

meio, ou seja, todas as inter-relações que ocorrem entre o ser humano e o quadro 

natural que  cerca. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  

São Paulo: Ática, 2002.) 

476. Ano-luz é uma medida astronômica que corresponde à distância percorrida pela 

luz em um ano. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São 

Paulo: Ática, 2002.) 
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477. A Lua é o nosso único satélite natural, estando localizada a 384 000 Km da 

Terra. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: 

Ática, 2002.) 

478. A bússola é um instrumento de orientação composto por uma base móvel sobre a 

qual se coloca a figura da rosa-dos-ventos. (Moreira, I. O espaço geográfico – 

geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

479. Equador: é a circunferência imaginária que atravessa a parte mais larga do 

planeta, determinando a divisão do globo em dois hemisférios: norte, boreal ou 

setentrional e sul, austral ou meridional. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia 

geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

480. Plano equatorial: é o plano perpendicular ao eixo terrestre que passa pelo centro 

do globo. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: 

Ática, 2002.) 

481. Paralelo: é uma circunferência imaginária traçada sobre o globo terrestre 

paralelamente ao Equador. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do 

Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

482. Plano meridiano: é um plano que passa pelo eixo terrestre. (Moreira, I. O espaço 

geográfico – geografia geral e do Brasil São Paulo: Ática, 2002.) 

483. Translação é o movimento que a Terra descreve em torno do Sol, percorrendo 

uma órbita elíptica. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  

São Paulo: Ática, 2002.) 

484. Rotação é o movimento que a Terra executa em torno de um eixo imaginário que 

a atravessa de pólo a pólo. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do 

Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

485. A Cartografia é o ramo da Geografia que tem como objetivo a representação da 

Terra ou de parte dela. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do 

Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

486. Escala é a relação entre as distâncias traçadas em um mapa e as existentes na 

natureza. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: 

Ática, 2002.) 

487. Crosta: é a camada mais superficial da Terra. (Moreira, I. O espaço geográfico – 

geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 
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488. A Geomorfologia é a ciência que estuda as formas da superfície terrestre – 

relevo. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: 

Ática, 2002.) 

489. Cobre: é um mineral muito maleável, encontrado livre na natureza em várias 

formas, porém a mais comum é a cuprita. (Moreira, I. O espaço geográfico – 

geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

490. Bauxita: é o principal minério do alumínio e seu nome deriva de Baux, cidade da 

França,onde o metal foi utilizado pela primeira vez. (Moreira, I. O espaço geográfico 

– geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

491. O petróleo é o produto mineral mais importante do século XX, pois além de ser 

utilizado em larga escala como fonte de energia, através de derivados como o óleo 

diesel, o querosene, a gasolina e o gás liquefeito, também possibilita a fabricação de 

solventes, borracha sintética, fertilizantes, plastificantes, fibras de náilon e outros 

produtos indispensáveis á economia moderna. (Moreira, I. O espaço geográfico – 

geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

492. O carvão mineral é um combustível fóssil cuja origem está relacionada ao 

soterramento de antigas florestas, particularmente no Paleozóico, durante os períodos 

Carbonífero e Permiano. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do 

Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

493. A hidrosfera é a camada líquida da Terra e seu estudo é atribuição da Hidrografia 

(do grego hidro, ‘água’, e graphein, ‘descrever’), ciência que analisa as características 

e a distribuição dos cursos e extensões de água na superfície terrestre. (Moreira, I. O 

espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

494. O rio é, então, uma corrente volumosa de águas que se desloca da maior para a 

menos altitude e que, no seu trajeto, vai sendo acrescido pela recepção de água de rios 

afluentes até atingir o seu nível de base. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia 

geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

495. O regime de um rio é a variação sazonal do seu débito, ou seja, a diferença de 

vazão que o rio apresenta durante o ano no seu processo de cheia e vazante. (Moreira, 

I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

496. Oceanografia é a ciência que tem como objeto de estudo os oceanos. (Moreira, I. 

O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 
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497. Oxigênio: é o mais importante gás da atmosfera, pois é imprescindível à 

respiração dos animais e vegetais. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral 

e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

498. Hélio: é um gás usado em balões-sonda, além de ser utilizado na medicina, 

facilitando a respiração em casos de asma e doenças cardíacas. (Moreira, I. O espaço 

geográfico – geografia geral e do Brasil l.  São Paulo: Ática, 2002.) 

499. Hidrogênio: é a substância mais leve que se conhece. Forma cerca de 12% do 

peso de água, de onde deriva seu nome. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia 

geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

500. Troposfera: é a camada inferior, que se estende em média até 12 km de altitude, 

tendo espessura de 6 km nos pólos e 18 km no Equador. (Moreira, I. O espaço 

geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

501. Estratosfera: é a segunda camada atmosférica, estendendo-se até cerca de 80 km 

de altitude. (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São 

Paulo: Ática, 2002.) 

502. A Climatologia é o estudo científico do clima e baseia sua análise no processo 

estatístico, ou seja, a Climatologia trabalha sobre os registros dos tipos de tempo de 

um lugar, feitos diariamente, mas por muitos anos seguidos. (Moreira, I. O espaço 

geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

503. Tropical de monções: é um clima do tipo tropical, mas sujeito a um sistema de 

circulação denominado vento de monções, característico do Sul e do sudeste da Ásia. 

(Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 

2002.) 

504. A floresta aciculifoliada subtropical é uma formação vegetal típica do clima 

subtropical, menos quente e úmido que o equatorial e o tropical. (Moreira, I. O espaço 

geográfico – geografia geral e do Brasil.  São Paulo: Ática, 2002.) 

505. A caatinga é uma formação vegetal bastante pobre que ocupa cerca de 11% do 

território brasileiro.  (Moreira, I. O espaço geográfico – geografia geral e do Brasil.  

São Paulo: Ática, 2002.) 

506. Controle/Avaliação: é quando, já concluída a negociação e distante do outro 

negociador, verifica-se o saldo da negociação, os seus pontos positivos e negativos. 

(www.sebraemg.com.br) 

507. Podemos dividir a reconstrução de mama em 2 tempos: a imediata e a tardia.  
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Imediata: É quando se realiza a primeira fase da reconstrução no mesmo ato em que a 

mama é retirada, seja na mastectomia parcial (quadrantectomia) ou na mastectomia 

total. (www.infomedgrp8.famerp.br) 

508. Tecidos próprios: é quando se realiza a reconstrução a partir do próprio corpo da 

paciente. No geral, utiliza-se a região do abdomem, que tem a maior quantidade de 

gordura e pele disponível. (www.cancerdemama.org.br) 

509. A madrugada preta é aquela que vai da meia-noite até, mais ou menos, às quatro 

e meia. (www.versoinverso.hpg.ig.com.br) 

510. É quando você tem a necessidade de dormir e tem permissão para dormir. 

(www.versoinverso.hpg.ig.com.br) 

511. É quando está escuro e, aparentemente, por convenção ou, quer saber mesmo? É 

quando há mesmo a necessidade de dormir. A grandiosa natureza impõe. É isso. É 

natural que se durma durante a madrugada preta. (www.versoinverso.hpg.ig.com.br) 

512. A madrugada branca é quando o dia vai se acordar. É, pode ver, a vida fica 

todinha branca. Tudo fica branquinho... Fica tudo branco e molhadinho ! Você se 

sente o dono do mundo. (www.versoinverso.hpg.ig.com.br) 

513. O despertador é um acidente de tráfego de sons. (www.pensador.info) 

514. Idoso é aquele que quando jovem costumava ter quatro membros flexíveis e um 

duro e agora tem quatro duros e um flexível. (br.geocities.com) 

515. Fé é quando Deus diz algo e eu digo o mesmo. 

516. Agressão é quando um indivíduo prejudica o outro de propósito. Existem vários 

tipos de agressão: dirigida, verbal e deslocada. (pt.wikipedia.org) 

517. A agressão dirigida é aquela em que o indivíduo prejudica outro directamente; 

(pt.wikipedia.org) 

518. a agressão verbal por sua vez e como o nome indica, não passa de palavras, por 

isso não magoa o outro fisicamente, mas sim psicologicamente. (pt.wikipedia.org) 

519. Por último, a agressão deslocada é quando o sujeito dirige a sua raiva para um 

objeto, por exemplo, dar um pontapé na porta. (pt.wikipedia.org) 

520. Uma cidade é uma área urbanizada, que se diferencia de vilas e outras entidades 

urbanas através de vários critérios, os quais incluem população, densidade 

populacional ou estatuto legal. (pt.wikipedia.org) 

521. São Paulo é a capital do estado de São Paulo, sendo a mais populosa cidade de 

todo o hemisfério sul. (pt.wikipedia.org) 

 146

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/De_jure
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemisf%C3%A9rio_sul


522. Hemisfério sul, hemisfério austral ou hemisfério meridional é a metade do globo 

terrestre localizada entre a Linha do Equador (latitude 0º) e o Pólo Sul. 

(pt.wikipedia.org) 

523. Um aquário é um recipiente capaz de conter água possuindo pelo menos uma de 

suas paredes feita de algum material transparente, geralmente vidro ou acrílico. Além 

disso, é dotado dos componentes mecânicos que tornam possível a recriação de 

ambientes subaquáticos de água doce, do mar ou salobra e a manutenção de formas de 

vida correspondentes a estes ambientes, como peixes, invertebrados, plantas etc. 

(pt.wikipedia.org) 

524. O vidro é uma substância inorgânica, homogênea e amorfa, obtida através do 

resfriamento de uma massa líquida a base de sílica. (pt.wikipedia.org) 

525. Num sistema óptico, transparência é a propriedade de ser transparente, isto é, que 

permite passar luz. (pt.wikipedia.org) 

526. A visão (a vista) é considerada, pela Ciência, um dos cinco sentidos que 

permitem inúmeros seres vivos a aprimorarem suas percepções do mundo, dentre eles 

os seres humanos. (pt.wikipedia.org) 

527. A viscosidade é a propriedade dos fluidos correspondente ao transporte 

microscópico de quantidade de movimento por difusão molecular. (pt.wikipedia.org) 

528. A difusão molecular é o um fenômeno de transporte de matéria em que um 

soluto é transportado devido aos movimentos das moléculas de um fluido. 

(pt.wikipedia.org) 

529. A osmose é o nome dado ao movimento da água entre meios com concentrações 

diferentes de solutos separados por uma membrana semipermeável. (pt.wikipedia.org) 

530. A palavra cognição tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles. É o acto ou 

processo de conhecer, que envolve atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, 

imaginação, pensamento e linguagem. (pt.wikipedia.org) 

531. Atenção é um processo cognitivo pelo qual o intelecto focaliza e seleciona 

estímulos, estabelecendo relação entre eles. (pt.wikipedia.org) 

532. Educação engloba ensinar e aprender. É um fenômeno visto em qualquer 

sociedade, responsável pela sua manutenção e perpetuação a partir da passagem, às 

gerações que se seguem, dos meios culturais necessários à convivência de um 

membro na sua sociedade. (pt.wikipedia.org) 
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533. Socialização é a assimilação de hábitos características do seu grupo social, todo 

o processo através do qual um indivíduo se torna membro funcional de uma 

comunidade, assimilando a cultura que lhe é própria. (pt.wikipedia.org) 

534. O ensino é uma forma sistemática de transmissão de conhecimentos utilizada 

pelos humanos para instruir e educar seus semelhantes, geralmente em locais 

conhecidos como escolas. (pt.wikipedia.org) 

535. O bowling ou boliche (por vezes grafado bólingue em Portugal) é um esporte 

cujo objetivo é, usando uma bola pesada, derrubar uma série de pinos que estão ao 

fundo de uma pista. (pt.wikipedia.org) 

536. Afeição é um sentimento de afecto (Portugal) ou afeto (Brasil), amizade e amor. 

(pt.wikipedia.org) 

537. Sofrimento é qualquer experiência aversiva (não necessariamente indesejada) e 

sua emoção negativa correspondente. (pt.wikipedia.org) 

538. A interação é uma ação de um objeto físico sobre outro - os objetos físicos 

podem ser considerados desde partículas pontuais até campos quânticos. 

(pt.wikipedia.org) 

539. Situação é um estado atual, é um determinado momento de uma ação qualquer. 

(pt.wikipedia.org) 

540. A consciência é uma qualidade da mente, considerando abranger qualificações 

tais como subjetividade, auto-consciência, sentiência, sapiência, e a capacidade de 

perceber a relação entre si e um ambiente. (pt.wikipedia.org) 

541. Uma definição é uma categoria de palavras que expressam o significado de um 

termo. Pode ser ou o significado que o termo carrega no uso geral (uma definição 

descritiva) ou aquela que o falante pretende determinar para o propósito do seu 

discurso (uma definição estipulativa). (pt.wikipedia.org) 

542. Uma definição é um enunciado que descreve um conceito permitindo diferenciá-

lo de outros conceitos associados, podendo ser formulada de duas maneiras básicas: 

definição por compreensão (ou por intensão), ou ainda, definição intensional, que 

compreende a menção ao conceito genérico mais próximo (o conceito superordenado)  

(pt.wikipedia.org) 

543. Advogado é uma pessoa que escreve um documento de 10.000 palavras e o 

chama "sumario".(Franz Kafka) (www.piadasonline.com.br) 

544. Amor é aquilo que começa com um príncipe beijando um anjo e acaba com um 

careca olhando para uma mulher gorda. (www.piadasonline.com.br) 
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545. Amigo é o irmão que o coração escolhe . (www.nflog.com) 

546. Auditor é o que chega depois da batalha e pisa nos feridos. 

(www.piadasonline.com.br) 

547. Banqueiro é um cara que te empresta um guarda- chuva quando faz um sol 

radiante e o pega de volta no instante em que começa a chover". (Mark Twain) 

(www.piadasonline.com.br) 

548. Consultor é alguém que tira o relógio do teu pulso, te diz a hora e te cobra por 

isso. (www.piadasonline.com.br)  

549. Coquetéis são reuniões programadas para se encontrar pessoas que não vale a 

pena convidar para jantar.  (www.piadasonline.com.br) 

550. Diplomata é quem lhe diz "vá a merda" de um modo tal que você fica ansioso 

para começar a viagem. (www.piadasonline.com.br) 

551. Economista é um expert que saberá amanhã porque o que predisse ontem não 

aconteceu hoje.  (www.piadasonline.com.br) 

552. Físico quântico é um homem cego em um quarto escuro, procurando por um gato 

preto que não está lá.  (www.piadasonline.com.br) 

553. Futebol é com quem toda mulher se casa sem saber.  (www.piadasonline.com.br) 

554. A linguagem é uma pele: fricciono minha linguagem contra o outro.  Como se eu 

tivesse palavras à guisa de dedos, ou dedos na ponta de minhas palavras. 

(minhalingua.wordpress.com) 

555. Mas para mim “saber português” é outra coisa: é ter aquele doigté do Camilo, ou 

a magnificente allure processional do Ramalho, ou a sublime gagueira do Machado de 

Assis, (Revista Lingua. São Paulo: Ed. Segmento) 

556. Thestral é uma das criaturas mágicas do universo potteriano. (Revista Lingua.  

São Paulo: Ed. Segmento) 

557. A teoria poética é um labirinto, com muitas vias a seguir e cada crítico constrói 

sua argumentação, mas sem convencer totalmente, seja pela lingüística, seja pelo 

estruturalismo, seja pelo pós-modernismo. (Revista Lingua.  São Paulo: Ed. 

Segmento) 

558. Temos as espécies poéticas, o lírico e o épico.  Este, de acordo com uma visão 

voltada para o passado, seria o poema que narra um fato histórico importante, antigo, 

com características tais que se transforma em mito ou lenda. (Revista Lingua.  São 

Paulo: Ed. Segmento) 
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559. A poesia lírica tem a ver com o eu, é a expressão da subjetividade do poeta, da 

sua alma e dos seus sentimentos. (Revista Lingua.  São Paulo: Ed. Segmento) 

560. O soneto é o poema composto por duas quadras, estrofes de quatro versos, e dois 

tercetos, de três versos. (Revista Lingua.  São Paulo: Ed. Segmento) 

561. A cadência é a alternância das sílabas longas e breves, ou tônicas e átonas, as 

pausas do verso (ou do período), as elevações e quedas da voz na prolação do verso 

ou do período. (Revista Lingua.  São Paulo: Ed. Segmento) 

562. As formas da poesia épica são três, a epopéia, o poema e o poemeto.  A primeira 

é a obra épica de tom nacional e universal. (Revista Lingua.  São Paulo: Ed. 

Segmento) 

563. Há apenas ilustrações hipotéticas que, segundo Othon, é quando narra o que 

poderia acontecer ou provavelmente acontecerá em determinadas circunstâncias 

(Resposta à questão discursiva – Graduação em Comunicação Social)  

564. Divorciado é quando a gente mora durante a semana com a mãe e no final de 

semana fica com o pai (Filme Um tira no jardim de infância) 

565. Amor é quando alguém te magoa, e você, mesmo muito magoado, não grita, 

porque sabe que isso fere seus sentimentos.  (www.portaldafamilia.org/artigos)  

566. Amor é quando uma menina coloca perfume e o menino coloca loção pós-barba, 

e eles saem juntos e se cheiram.  (www.portaldafamilia.org/artigos)  

567. Amor é como um velhinha e um velhinho que ainda são muito amigos, mesmo 

conhecendo há muito tempo.  (www.portaldafamilia.org/artigos)  

568. Amor é quando você sai para comer e oferece suas batatinhas fritas, sem esperar 

que a outra pessoa te ofereça as batatinhas dela. (www.portaldafamilia.org/artigos)  

569. Amor é o que está com a gente no natal, quando você pára de abrir os presentes e 

o escuta. (www.portaldafamilia.org/artigos)  

570. Amor é quando mamãe vê o papai suado e mal cheiroso e ainda fala que ele é 

mais bonito que o Robert Redford. (www.portaldafamilia.org/artigos)  

571. Amor é quando você fala para um garoto que linda camisa ele está vestindo e ele 

a veste todo dia. (www.portaldafamilia.org/artigos)  

572. Amor é se abraçar, (www.portaldafamilia.org/artigos)  

573. Amor é se beijar, (www.portaldafamilia.org/artigos)  

574. Amor é dizer não. (www.portaldafamilia.org/artigos)  

575. Amor é quando seu cachorro lambe sua cara, mesmo depois que você deixa ele 

sozinho o dia inteiro. (www.portaldafamilia.org/artigos)  
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576. Páscoa é ser capaz de mudar,  (www.pranos.com.br) 

577. É partilhar a vida na esperança, (www.pranos.com.br) 

578. É lutar para vencer toda sorte de sofrimento. (www.pranos.com.br) 

579. Páscoa é dizer sim ao amor e à vida, (www.pranos.com.br) 

580. É investir na fraternidade, (www.pranos.com.br) 

581. É lutar por um mundo melhor,  (www.pranos.com.br) 

582. É vivenciar a solidariedade. (www.pranos.com.br)  

583. É viver em constante libertação, (www.pranos.com.br) 

584. É crer na vida que vence a morte. (www.pranos.com.br) 

585. Páscoa é renascimento,  (www.pranos.com.br) 

586. é recomeço, (www.pranos.com.br) 

587. É uma nova chance pra gente melhorar /As coisas que não gostamos em nós. 

(www.pranos.com.br) 

588. CEO é o responsável estratégico pela execução de uma tarefa que envolve 

centenas de tarefinhas  (Revista Exame Você S/A ) 

589. Simplicidade é se inspirar num clipe na hora de tomar decisões na carreira - 

(Revista Exame Você S/A ) 

590. Interpretação é captar indícios e os transformar em verdades corporativas - 

(Revista Exame Você S/A ) 

591. Inocência é desejar o impossível: não machucar ninguém, apesar das pressões do 

mundo corporativo - (Revista Exame Você S/A ) 

592. Produtividade é quando o funcionário reage a uma preocupação genuína da 

empresa com ele. - (Revista Exame Você S/A ) 

593. Ingrediente é o que os bem-sucedidos usam na seqüência e na proporção certas. - 

(Revista Exame Você S/A ) 

594. Peripatético é seguir o exemplo de Jesus: ensinar caminhando - (Revista Exame 

Você S/A ) 

595. Hipocrisia é representar um papel levando em conta as prioridades pessoais - 

(Revista Exame Você S/A ) 

596. Demissão é cuidar da carreira em outra empresa e descobrir que seus amigos do 

trabalho não eram tão amigos assim. (Revista Exame Você S/A ) 

597. Cortesia não é despesa.  Numa situação de aperto, é uma arma extremamente 

poderosa para manter os clientes torcendo pelo sucesso da empresa (Revista Exame 

Você S/A ) 

 151

http://www.pranos.com.br/
http://www.pranos.com.br/
http://www.pranos.com.br/
http://www.pranos.com.br/
http://www.pranos.com.br/
http://www.pranos.com.br/
http://www.pranos.com.br/
http://www.pranos.com.br/
http://www.pranos.com.br/
http://www.pranos.com.br/
http://www.pranos.com.br/
http://www.pranos.com.br/


598. Humildade é descalçar os preconceitos e não ignorar os avisos de quem tem os 

pés no chão. (Revista Exame Você S/A ) 

599. A humildade é uma dessas virtudes que as pessoas, na medida em que avançam 

na carreira, acabam abandonando pelo caminho. (Revista Exame Você S/A ) 

600. Natureza é parar de reclamar da vida, botar o ideal de lado e descobrir o que 

você realmente nasceu para ser - (Revista Exame Você S/A ) 

601. Necessidade é o que faz cada um tentar ser o que não é. (Revista Exame Você 

S/A ) 

602. Caos é o “abismo sem fundo” que leva uma pessoa a se preparar para qualquer 

coisa que possa acontecer. (Revista Exame Você S/A ) 

603. Propaganda é enfatizar, com inteligência, aquelas verdades que são benéficas 

para os dois lados. (Revista Exame Você S/A ) 

604. Beija-flor é aquele que tem a coragem de ser um sonhador determinado em tudo 

que faz. (Revista Exame Você S/A ) 

605. Maleabilidade é a capacidade de manter a autenticidade sem perder o jogo de 

cintura. (Revista Exame Você S/A ) 

606. Virtude é reconhecer e explorar suas qualidades, mesmo quando seu chefe acha 

que isso é um defeito. (Revista Exame Você S/A ) 

607. Conselho é uma chave para abrir uma porta que já está aberta.  Ou seja: você não 

precisa dela. (Revista Exame Você S/A ) 

608. Puxa-saco é aquele que se esforça até o limite só para fazer a felicidade do chefe. 

(Revista Exame Você S/A ) 

609. Pandemônio é uma maneira barulhenta de evitar o silêncio da desconfiança 

generalizada. (Revista Exame Você S/A ) 

610. O pandemônio é nossa maneira barulhenta de mostrar que Evas inocentes não 

existem mais e que todos queremos ser ouvidos. (Revista Exame Você S/A ) 

611. Exagero é evidenciar os sucessos meteóricos sem averiguar o que há por trás 

deles. (Revista Exame Você S/A ) 

612. Política é fazer como o camaleão: enxegar oportunidades em todas as direções. 

(Revista Exame Você S/A ) 

613. Espiritualidade é acreditar que existem mais coisas que valem a pena no trabalho 

– e na vida – que a vã filosofia salarial. (Revista Exame Você S/A ) 

614. Carma é o resultado direto de decisões que tomamos no passado.  (Revista 

Exame Você S/A ) 
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615. Inveterado é quem faz a mesma coisa há tanto tempo que já nem é notado pelo 

chefe. (Revista Exame Você S/A ) 

616. Perfil é quase sempre ter mais atributos do que pede o desempenho da função 

(Revista Exame Você S/A ) 

617. Lucidez é um acesso de loucura ao contrário. (http://www.pensador.info/frase) 

618. Razão é quando o cuidado aproveita que a emoção está dormindo e assume o 

mandato. (http://www.pensador.info/frase) 

619. Amor é quando a paixão não tem outro compromisso marcado. 

(http://www.pensador.info/frase) 

620. a 'paz' é quando ninguém dispara. (www.logosdictionary.org) 

621. Uma 'paz justa' é quando o nosso lado consegue o que quer  

(www.logosdictionary.org) 

622. Estro ou cio (como é mais conhecido) é o período do ciclo estral em que a fêmea 

está receptiva ao macho. Identificar com precisão as manifestações do cio para o 

emprego da inseminação artificial, é um desafio para o produtor, principalmente para 

aqueles que mantêm animais em regime extensivo. (http://www.sna.agr.br/artigos) 

623. Arte é quando a razão se cala...  (http://www.poemas-de-

amor.net/blogues/raiblue) 

624. O Super Bowl é a final da liga de futebol americano dos EUA, a NFL. É 

disputado em um jogo único no primeiro domingo de fevereiro em cidade 

previamente escolhida e reúne os campeões das conferências Nacional e Americana. 

(http://www.oragoo.net)  

625. Um burocrata é um administrador que tem permissões ao nível do software para, 

dentre outras coisas, promover qualquer utilizador registado a administrador e 

qualquer administrador a burocrata. (http://pt.wikipedia.org) 

626. O departamento de emergência ou setor de emergência é o departamento em um 

hospital que disponibiliza o tratamento inicial aos pacientes com um largo espectro de 

doenças, algumas das quais podem ser urgentes. (http://pt.wikipedia.org) 

627. Doença (do latim dolencia = padecimento) é o estado resultante da consciência 

da perda da homeostasia de um organismo vivo, total ou parcial, estado este que pode 

cursar devido a infecções, inflamações, isquémias, modificações genéticas, seqüelas 

de trauma, hemorragias, neoplasias ou disfunções orgânicas. (http://pt.wikipedia.org) 

628. Infecção é a colonização de um organismo hospedeiro por uma espécie estranha. 

(http://pt.wikipedia.org) 
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629. Supuração é o processo de formação de pus, em uma reação inflamatória e ou 

infecciosa. (http://pt.wikipedia.org) 

630. Uma lesão é um termo não-específico usado para descrever um tecido anormal 

no corpo humano. (http://pt.wikipedia.org) 

631. Winston é uma vila localizada no Estado americano de Missouri, no Condado de 

Daviess. (http://pt.wikipedia.org) 

632. Bate Bola é um programa de televisão brasileiro da ESPN Brasil que trata do 

futebol brasileiro e internacional. (http://pt.wikipedia.org) 

633. Chifre de corpo presente é quando você pega sua muher com outro na cama. 

(Corpus: NILC/São Carlos  www.linguateca.pt) 

634. eu faço... Miojo... é um... é uma espécie de um... de um macarrão... tá? ele vem 

numa embalagem já que... que dá pra uma pessoa... só... né? quer dizer... se a pessoa 

comer muito pouco... (Projeto Discurso e Gramática – Informante 13 – Relato de 

procedimento/oral) 
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