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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho está elaborado com o propósito de criar recursos 

terminológicos que possam auxiliar os docentes, que ensinam a língua jurídica, na 

Universidade Katyavala Bwila - ISCED de Benguela em Angola.. 

 Todos os objectivos traçados levam-nos à meta que queremos atingir de acordo 

com as metodologias que usarmos. Assim, se queremos atingir os objectivos propostos 

neste trabalho, devemos usar uma metodologia adequada. Tal como o afirmam Silva e 

Costa e Ferreira “… l’apprentissage d’une langue de spécialité présuppose des 

méthodes adaptées aux objectifs des apprenants, tout en tenant compte de leurs 

connaissances encyclopédiques ainsi que de leurs compétences linguistiques, aussi bien 

en langue maternelle qu’en langue étrangère”. (Silva, Costa e Ferreira, 2004:357) 

No nosso trabalho, dedicamos parte do primeiro capítulo à análise dos resultados 

dos inquéritos feitos aos docentes e aos estudantes, que nos forneceram dados 

pertinentes, relativamente ao nosso objecto de estudo. Neste caso, queremos levantar e 

tentar dar respostas às carências dos docentes, da instituição acima citada, nas suas 

actividades laborais; tendo em conta os requisitos que devem estar na base de 

compreensão dos estudantes aos quais a actividade do docente recai. A realização dos 

inquéritos a estes dois grupos permite-nos obter alguns indicadores importantes sobre os 

quais o nosso trabalho vai incidir. Com efeito, este inquérito teve como finalidade tentar 

identificar as carências em termos de materiais de apoio (perguntas 1 e 10), perceber 

quais as gramáticas mais usadas pelos docentes e a criatividade (perguntas 2 e 9), 

perceber as gramáticas mais usadas pelos estudantes e os materiais que os ajudam a 

compreender melhor a língua jurídica (perguntas 2 e 9), avaliar os conhecimentos 

relativamente ao conceito de termo (pergunta 3), testar a compreensão do conceito com 

base no contexto e testar conhecimentos gramaticais (perguntas 4 e 6), medir a 

importância do contexto para a compreensão do conceito (pergunta 5), verificar se os 

docentes sabem o que é uma língua de especialidade (pergunta 7), verificar se os 
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estudantes sabem o que é a língua de especialidade (pergunta 7) e seleccionar conteúdos 

linguísticos adequados (pergunta 8). 

Passando para a situação sociolinguística de Angola, temos a dizer que aí são 

faladas aproximadamente 30 línguas nacionais para além do Português. Assim, o 

Português falado em diferentes zonas adquire particularidades próprias por causa dos 

empréstimos dessas línguas locais. Até certas estruturas frásicas e algumas expressões 

são uma autêntica tradução literal das línguas nacionais. Por exemplo, em português de 

Portugal diz-se “O Zeferino caiu-lhe o filho”, em Angola pode dizer-se “O Zeferino 

deixou cair o filho”. Sendo o Português a língua de escolaridade, dos media, do 

comércio, da diplomacia, entre outros, espera-se que cada angolano a use 

correctamente; o que passa pela aquisição da competência comunicativa adquirida no 

ensino. 

No primeiro capítulo, tentaremos mostrar a identificação do problema que está na 

base das carências sentidas pelos docentes no exercício das suas actividades. Veremos 

que a necessidade de responder melhor à exigência profissional está na base deste 

problema. Para isso, descreveremos resumidamente o resultado do inquérito feito aos 

docentes sobre as carências que encontram no exercício das suas actividades e, do outro 

feito aos estudantes sobre as necessidades que encontram no uso da língua jurídica. 

No segundo capítulo, constituiremos o Corpus de textos jurídicos mostrando a sua 

importância e a quem se destina. Depois, mostraremos os conteúdos das disciplinas de 

direito constitucional, direito comunitário, direito penal, direito comercial e direito 

administrativo que são ministradas no curso geral (os primeiros três anos) de direito em 

Benguela - Angola. A seguir criaremos uma base de dados textual que contém o corpus 

constituído pelo Manual de Direito Constitucional de Jorge Miranda, (1990) onde 

identificaremos termos, a partir de concordâncias e do levantamento das suas 

características. Para além disso, daremos conta das ocorrências mais frequentes do 

nosso corpus. Depois faremos o tratamento semi-automático dos dados, usando o 

“CONCAPP”. Finalmente, faremos a análise desses dados, identificando alguns termos, 

colocações nominais e colocações verbais. 
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Esta análise será feita tendo em conta a (língua jurídica) que é uma das línguas de 

especialidade que tem um vocabulário que apresenta características próprias, com um 

significado próprio. 

No terceiro capítulo, abordaremos as combinatórias nominais e verbais. A partir 

deste texto jurídico em estudo, seleccionaremos algumas colocações que servirão de 

matéria para a análise de tais combinatórias nominais por sufixação. Concretamente, 

colocações formadas por nomes (bases) derivados por sufixo – ção e veremos também 

colocações verbais.  

No quarto capítulo proporemos um modelo de dicionário terminológico. Pois que, 

de entre os materiais de apoio mais carenciados é o dicionário da língua jurídica o mais 

apontado. A ser assim, urge tentarmos dar resposta à esta necessidade. A seguir, 

apresentaremos um modelo de dicionário, mostrando a sua estrutura. Na sua 

microestrutura mostraremos a disponibilidade de cada uma das entradas. 
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CAPÍTULO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

1. Carências no ensino/aprendizagem da língua jurídica na Universidade 

Katyavala Bwila em Benguela 

 

Este trabalho é feito tendo em conta os docentes que ensinam a língua jurídica em 

benefício dos estudantes de direito da Universidade Katyaval Bwila em Benguela-

Angola. Fazendo parte dos docentes dessa área, sentimos uma grande necessidade de 

termos material que sirva de ajuda à preparação e execução das nossas aulas. Pois que, 

falar da língua de especialidade é algo ainda muito obscuro para alguns docentes que 

leccionam a língua jurídica, médica, etc., especialmente em Benguela – Angola. 

 

 

Em 2008 a Universidade de Benguela (UB) fez constar no seu programa 

académico a disciplina de Português de especialidade médica. A Universidade Jean 

Piaget Polo de Benguela tem no seu programa académico a disciplina de Semiótica para 

os alunos de Direito. Neste contexto, foi-nos solicitado apoio para leccionar essas 

disciplinas. Tanto numa situação como noutra, ficamos indecisas por carecermos de 

materiais de apoio e desconhecermos a metodologia eficaz para dar resposta a tal 

exigência. Por outro lado, nota-se que grande parte dos estudantes tem dificuldades de 

interpretação e de expressão. Os programas de língua Portuguesa incidem mais na parte 

da sintaxe e morfologia. O léxico é muito pouco estudado. Para além disso, os 

programas dos cursos das Universidades não comportam temas directamente 

relacionados com a língua de especialidade, nem com a terminologia. Por isso, surgiu o 

interesse e a necessidade de investigarmos nesta área, a fim de tentarmos contribuir para 

o sucesso dos estudantes no desenvolvimento de mecanismos que levarão a uma melhor 

compreensão dos conceitos jurídicos e a uma melhor forma de comunicação de 

especialidade.  

 

Para isso, recorreremos ao Manual de Direito Constitucional (Miranda, 1990). 

Para o tratamento semi-automático do corpus utilizámos o programa “CONCAPP” 

capaz de fornecer concordâncias que serão posteriormente analisadas. Os resultados 
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desta análise levarão à uma proposta de criação de recurso terminológico para os 

docentes que ensinam a língua jurídica. 

 

Falando da língua jurídica, estamos perante uma língua de especialidade ou língua 

em especialidade, ou seja, língua usada num determinado contexto que o torna diferente 

da do uso corrente. Todos os grupos profissionais usam uma terminologia própria para 

comunicar entre si, diferenciando-se, do ponto de vista terminológico, de outros grupos 

sociais. 

 

Segundo Saussure, no Cours de Linguistique Général, o avanço da civilização 

favorece o desenvolvimento de algumas línguas especiais. Isto nota-se, claramente, no 

desenvolvimento da informática. Há quatro décadas quando se falava de rato, de um 

modo geral, o significado ao qual associávamos este significante era um animal. Nos 

dias de hoje, precisamos de ver o contexto de uso do termo rato, para podermos dizer se 

é um acessório de computador, ou se é um animal. “Un degré de civilisation avancé 

favorise le développement de certaines langues spéciales (langue juridique, 

terminologie scientifique), etc.” (Saussure, 1972:41). Certamente, o debate entre os 

linguistas sobre o estudo da língua de especialidade, referindo-se ao uso especial da 

língua, continua em aberto.  

Contudo, Kocourek é um dos defensores do conceito de “língua de 

especialidade”. Para este autor a “língua de especialidade”, apesar de haver 

controvérsias entre linguistas por causa das dificuldades que encontram no uso deste 

termo, é um subsistema funcional da língua na sua totalidade. Kocourek, considera o 

termo “língua de especialidade” útil e pragmático, e aconselha o seu emprego. “ 

L’utilité, l’aspect pragmatique du concept de langue de spécialité est évident, non 

seulement parce qu’il permet de rapprocher la linguistique et un vaste domaine du 

savoir humain mais aussi parce qu’il permet de réunir les linguistes qui s’intéressent à 

une des facettes de cette langue.” (Kocourek, 1982:14) 

Enquanto (Lerat, 1995:20) prefere usar o termo “língua especializada” por ser um 

conceito mais pragmático, do seu ponto de vista, do que o termo “língua de 

especialidade”, (Cabré, 1992:124) considera a “língua de especialidade ou 

especializada” como um subconjunto da “língua geral” que está caracterizada 

pragmaticamente por três variáveis: o sujeito, o utilizador e a situação de comunicação. 
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Ou seja, a “língua de especialidade ou especializada” é feita pelo especialista para 

especialistas e num determinado contexto. 

 

2. Inquérito feito aos docentes sobre as carências que sentem no exercício das 

suas actividades e aos estudantes sobre a necessidade que sentem no uso da 

língua jurídica. 

 

Segundo a Acção Local Estatística Aplicada (ALEA), “Estatística com Excel” 

Dossiê Didáctico nº IV, o inquérito é um dos instrumentos mais utilizados no domínio 

da investigação aplicada, nomeadamente na área social. Este é um documento que foi 

constituído como um contributo para a elaboração de novos suportes de 

disponibilização de instrumentos de apoio ao ensino de estatística para os alunos e 

professores do Ensino Básico e secundário. A área Dossiês Didácticos foi constituída 

para o apoiar a elaboração de materiais didácticos sobre temáticas variadas: População e 

Demografia, Inquéritos, Inflação e Preços, Gráficos em Estatísticas, etc. O nosso 

interesse nesse documento foi saber os critérios que estão na base da elaboração de um 

inquérito. Nesse documento registam-se muitos estudos que se apoiam em informações 

recolhidas com base em inquéritos. Tais como estudos de mercados, pesquisas 

puramente teóricas, sondagens de opiniões, etc. Falando de sondagem, a ALEA diz que 

é um estudo científico de uma parte de uma população com o objectivo de estudar 

atitudes, hábitos e preferências da população relativamente a acontecimentos, 

circunstâncias e assuntos de interesse comum. (Dossiê Didáctico, 2009:3) 

 

Sabemos que as pessoas que trabalham na área de sociolinguística fazem uso de 

inquéritos para a obtenção de resultados de quaisquer dados. Não é nosso objectivo 

fazer um estudo sociolinguístico; pretendemos somente pedir opinião daqueles que 

estão directamente envolvidos neste processo. 

Assim, a pesquisa feita na internet mostra-nos que alguns inquéritos foram feitos 

na área da linguística. Encontramos, pois, o inquérito feito, sobre o estudo dos dialectos 

e falares portugueses. Conhecido como inquérito linguístico Boléo. Também 

encontramos o inquérito europeu sobre competências linguísticas que teve como 

objectivo avaliar as competências linguísticas dos jovens europeus. Ainda encontramos 
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o inquérito feito aos estudantes do primeiro ano da faculdade de letras do Porto. 

Inqueriam o que estes estudantes sabem sobre a Introdução aos Estudos Linguísticos...  

 

Um inquérito pode ser considerado como uma interrogação particular acerca de 

um assunto incluindo pessoas, com a finalidade de generalizar. De cada vez que temos 

necessidade de informação sobre uma grande variedade de comportamentos de uma 

mesma pessoa, ou quando tencionamos conhecer o mesmo tipo de variável para muitas 

pessoas, necessitamos de recorrer ao inquérito. 

 

Neste caso, o inquérito que nós realizámos teve como objectivo conhecer as 

carências dos docentes do ISCED de Benguela – Angola, que leccionam a disciplina de 

Português e Português língua jurídica, do ponto de vista de recursos terminológicos, 

bem como as dificuldades dos estudantes de direito quanto ao uso da língua jurídica, 

como já o dissemos. 

 

Um dos suportes mais usado nos inquéritos é o questionário. Este enquadra-se na 

técnica não documental onde o investigador realiza observações indirectas, que podem 

ser feitas através de uma entrevista. Enquanto o inquérito é visto como um processo 

completo, o questionário é tido como um instrumento de notação. Recorre-se a 

inquéritos para se compreender factos como as opiniões, as dificuldades, as 

preferências, etc. que raramente se exprimem de forma espontânea e somente acessíveis 

de uma forma prática pelo uso da língua. 

 

Através de um inquérito ou de uma observação pode obter-se informações sobre o 

que se passa num determinado momento. Colocando um maior número de questões, 

pode fazer-se análises mais profundas, descrever de forma mais perspicaz as opiniões e 

os comportamentos que se procuram estudar, verificar hipóteses mais complexas, etc. 

 

Sempre que se faz uma sondagem, precisa-se seleccionar uma amostra da 

população que se pretende estudar, à qual se aplica um inquérito, para se obter 

resultados para toda a população. Pois que, “ amostra é um conjunto de dados ou 

observações, recolhidos a partir de um subconjunto da população, que se estuda com o 
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objectivo de tirar conclusões para a população de onde foi recolhido” in Dossiê 

Didáctico, (2009:15).  

 

A ser assim, num primeiro momento definimos a população alvo, que é 

constituída por dez professores de língua portuguesa e língua jurídica do ISCED de 

Benguela. Também seleccionamos dez estudantes do 1º ano de direito da mesma 

instituição. Realmente, o número é estatisticamente insignificante, assim, este pequeno 

inquérito não pode, como é óbvio, ser considerado representativo. Contudo, o nosso 

objectivo foi, termos dados concretos do que queremos saber sobre os docentes e 

estudantes da aquela Universidade. 

 

Descrevendo os resultados obtidos a partir do inquérito aos docentes, temos a 

dizer que apontaram, para a falta de materiais de apoio. Relativamente a este ponto há 

falta específica de recursos terminológica. Embora comece já a surgir a cultura de 

pesquisa na internet, os indicadores e a evidência mostram-nos que a pesquisa em 

materiais de suporte em papel ainda domina, porque o aceso a internet é difícil.  

 

Uma outra questão que foi ressaltada, foi o facto de os docentes chamarem a 

atenção para a importância que podem ter os contextos textuais para a identificação e 

explicação as realidades para as quais remetem os termos. Continua a haver falta de 

dicionários, gramáticas, prontuários, etc.  

 

Os estudantes também apontaram a carência do material de apoio como 

gramáticas, dicionários, prontuários, etc. Grande parte mostrou a falta de conhecimento 

da área de especialidade. Também os estudantes mostraram que o contexto é um meio 

eficaz para a aprendizagem de uma língua. Embora haja estudantes que pesquisam 

através da internet, para a maioria, o uso de manuais é o único meio de pesquisa. 

 

 Em anexo apresentaremos o resultado completo do inquérito feito aos docentes sobre as 

carências que sentem no exercício das suas actividades e do inquérito feito aos 

estudantes sobre a necessidade que sentem no uso da língua jurídica. O resultado destes 

inquéritos ajudou a esclarecer os objectivos deste trabalho. 
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3. Análise dos dados obtidos 

 

A análise dos resultados obtidos permite-nos retirar algumas conclusões que nos 

ajudarão a tentar responder às exigências profissionais no nosso dia-a-dia. Em primeiro 

lugar, deve-se notar que tanto os docentes como os estudantes carecem de materiais de 

apoio como dicionários, gramáticas, etc. logo, a proposta de um dicionário jurídico é 

urgente. 

 

Baseando-se nos resultados, podemos concluir que grande parte dos docentes e 

estudantes tem pouco conhecimento do que seja um termo, uma colocação ou uma 

língua de especialidade. Face a este perfil, parece-nos adequado criar recursos 

terminológicos que possam auxiliar os docentes na preparação das suas aulas e 

consequentemente poder ajudar os estudantes a compreender melhor o uso da língua 

jurídica. 

 

Também ficou bastante claro, neste inquérito, que o contexto ajuda a compreender 

os conceitos. Porque, quase todos os inqueridos mostraram que um termo em contexto 

de uso é mais claro, perceptível e compreensível. 

 

Consideramos que este resultado é meramente o início de um trabalho a ser 

prosseguido, quer através de outros inquéritos aos docentes e estudantes do primeiro 

ano, quer também, aos estudantes do último ano de direito. 

 

Os resultados obtidos não são, evidentemente, representativos, mas são 

indicadores de algumas tendências. Esperamos que o que já se obteve seja o começo de 

uma análise futura mais aprofundada. 
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CAPÍTULO 2: CONSTITUIÇÃO DE CORPUS DE  

TEXTOS JURÍDICO 

 

1. Texto de especialidade em língua jurídica 

 

O corpus jurídico aqui em análise é constituído pelo texto: Manual de Direito 

constitucional (Miranda, 1990). Depois da análise deste texto, bem como do seu 

tratamento semi-automático, decidimos avançar com a nossa investigação, porque nele, 

encontramos dados pertinentes como termos e colocações, que mais adiante tentaremos 

definir. 

 

Considerando a nossa necessidade profissional (área de docência), centrámos o 

nosso estudo na área da língua jurídica, limitando o corpus de análise a um único texto, 

como já o dissemos. A nossa preocupação é ver nele os elementos terminológicos da 

língua jurídica, concretamente os termos e as colocações, a seguir seleccioná-los, para 

posteriormente servirem de material de apoio para os estudantes. 

 

Assim, na constituição do corpus procuramos utilizar como princípios 

metodológicos e orientadores os princípios de linguística de corpora definida por 

Kennedy não como um fim em si mesma, mas como uma fonte de obtenção de provas 

para melhorar as descrições da estrutura e usos das línguas, Kennedy (1998:1). 

 

Depois de decidirmos qual a área de especialidade que queremos trabalhar, 

constituímos o nosso corpus de análise,  tal como Biber o  afirma: “ One of the very first 

decisions required when carrying out a corpus – based analysis is to determine what 

your unit of analysis is ( Biber, 1998: 269). A unidade de análise que desejamos estudar 

é: as colocações. 

 

Normalmente, a língua de especialidade é usada entre especialista de uma 

determinada área, tal como o diz Cabré: a língua de especialidade e feita pelo 

especialista para especialistas num determinado contexto, Cabré (1992). Contudo, na 
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língua jurídica, encontramos termos de especialidade que, de acordo ao contexto de uso, 

podem fazer parte da língua corrente.  

 

 

 As distinções que podemos estabelecer da língua jurídica de qualquer outra 

língua de especialidade são o facto de a língua jurídica, para além de ter termos usados 

na língua de comunicação interna confinado a um grupo de profissionais, também ter 

termos usados na língua corrente, como já o dissemos. Assim, o carácter da lei expressa 

na máxima “ninguém pode invocar o desconhecimento da lei” evidencia que o 

legislador fala para toda a gente, sujeito de direito, conferindo, desse modo, ao texto um 

carácter público ou social. “ En ce sens, on peut dire que le langage du droit est un 

langage public, social, un langage civique” (Cornu, 2005:17). Fica, assim, clara a 

relação do emissor da mensagem jurídica, que domina o texto jurídico e o receptor, ou 

seja, todo o cidadão. 

 

Partindo deste ponto de vista, poderíamos pensar que o legislador iria usar a 

língua corrente compreensível a todos os cidadãos. Todavia, a acessibilidade ao texto 

jurídico é para o cidadão comum uma tarefa difícil. Pois os textos são abundantes em 

fórmulas solenes, muitas vezes estereotipadas cuja finalidade é transmitir uma 

impressão de poder, a existência de uma autoridade e de um subordinado (cf. 

Almeida:2009). 

 

A especificidade do texto jurídico nos nossos sistemas de direito reside também 

no facto de esse texto estar marcado pela história e pela tradição que remonta as suas 

origens ao direito romano. Daí a sua recorrência frequente a empréstimos latinos. 

Exemplo: “ dura lex sed lex”, equivalente a: a lei é dura mas é a lei. Esta marca de 

antiguidade é uma originalidade do vocabulário jurídico que algumas vezes torna este 

vocabulário arcaico comparado com a língua corrente, outras vezes não é considerado 

arcaico pelos seus utilizadores, sobretudo quando se trata de emprego de termos que não 

têm a sua equivalência na terminologia actual, (Cornu 2005)  

 

Regista-se uma grande dificuldade de compreensão na comunicação jurídica, pelo 

facto de ela utilizar termos de especialidade, ou seja, a terminologia usada é própria de 
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uma profissão, normalmente, entendida apenas pelas pessoas da mesma área de 

especialidade. 

 

A terminologia jurídica é constituída por um conjunto de termos que se 

caracterizam pelo significado ou sentido que lhe é dado pelo direito num determinado 

sistema jurídico. “Le vocabulaire juridique est, au sein d’une langue, l’ensemble des 

termes qui ont, dans cette langue, un ou plusieurs sens juridiques” (Cornu, 2005:14, 

citado por Almeida, 2009:13) 

 

Um termo é jurídico, quando em determinado sistema jurídico os especialistas do 

direito lhe atribuem um sentido diferente daquele que se lhe é dado na língua corrente. 

Esta pertença pode ser exclusiva, quando os termos pertencem unicamente ao 

vocabulário jurídico e partilhado, quando eles pertencem, também, à língua corrente. 

Exemplo: decreto – Este termo é de partilha exclusiva, porque significa sempre 

disposição com a força da lei, dimanada do governo, do chefe do estado ou da 

autoridade competente. 

        Constituição – Este termo é de pertença partilhada, porque tanto pode ter 

significados na língua jurídica, ex: acto de estabelecer legalmente, instituição; como 

pode ter significados na língua corrente, ex: maneira como algo é composto, disposição, 

organização, etc. 

 

A ser assim, o carácter jurídico da língua pode, também, dever-se à finalidade da 

mensagem. Pois, a comunicação é jurídica se tiver como objectivo a aplicação ou o 

estabelecimento das normas do direito. 

 

Obviamente, a terminologia jurídica é uma componente essencial do texto jurídico 

para a organização do pensamento especializado, no âmbito jurídico. Assim, é 

conveniente ter em conta que os processos de construção terminológica têm em conta 

critérios de qualidade para que a clareza e a precisão desejadas no discurso jurídico 

possam ser alcançadas. 

 

O texto que utilizamos, como acima referimos, é o Manual de Direito 

Constitucional de (Miranda, 1990) Tomo I, porque é um dos textos estudado no curso 
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de Direito em Benguela. Assim, por texto entende-se uma sequência lógica e coerente 

de uma unidade linguística. Tal como o diz Maingueneau  “coloca-se a tónica naquilo 

que lhe confere a sua unidade e que faz dele uma totalidade, e não um simples grupo de 

frases”. (Maingueneau, 1996:100) 

 

Temos um único texto e não nos preocupamos com o seu tamanho, pois que 

considerámo-lo de maior relevância para o nosso estudo. Quanto a este ponto, diz Costa 

“A noção de representatividade em corpora especializados não pressupõe a noção de 

quantidade, dado que a produção de textos numa área de especialidade numa língua 

determinada, pode ser diminuta, assumindo o tamanho do corpus um valor relativo.” 

(Costa, 2001:37) 

 

Tendo em conta a constante evolução da língua e das sociedades, consideramos a 

utilidade futura de uma Base de Dados acrescentando textos. Assim, o nosso objectivo é 

manter um corpus em aberto para que a sua actualização seja contínua. 

 

2. Criação da base de dados textual 

 

Por uma Base de Dados entende-se um suporte que contém como estrutura tabelas 

e campos onde residem a informação e as relações que a tornam organizadas e 

consistentes; também é uma colecção de dados que reagrupa informações organizadas 

de maneira a serem facilmente pesquisáveis.  

 

A Base de Dados permite armazenar informações quantitativas, por meio de 

contagens, e qualitativa quando consultamos os dados em contexto.   

“…humans are poor sources of quantitative data, whereas the corpus is an 

unparalleled repository of such information… but where cognitive plausibility is 

sacrificed to brute force mathematical modeling, corpora are the sine qua non of such 

an approach. Corpora provide the necessary raw data for approaches to computational 

linguistics based upon abstract numerical modeling” (McErney & Willson, 1996: 118) 

A importância do corpus escrito na pesquisa dos discursos está no facto de ele ser 

uma amostra de texto escrito que se fixa no tempo. O texto oral é mais nas entrevistas 
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aos especialistas, usando gravações, etc. Por exemplo, se quisermos seleccionar um 

termo, muitas vezes, precisamos de ver o contexto onde ele é usado, para ver se a forma 

em destaque é um termo ou não. Este contexto é muito mais claro no texto escrito. 

Do ponto de vista de Rastier (2001) o texto é um dado empírico atestado e não um 

exemplo criado pelo linguista. Esta condição dá-lhe um carácter objectivo. Ele é um 

produto de uma determinada prática social que lhe atribui um grau de subjectividade 

mais ou menos passível de ser identificado através do autor, destinatário, objectivos do 

texto, etc. O texto tem de ter um tipo de suporte escrito, obviamente, é esse que 

evidencia uma maior fixação. 

No âmbito jurídico, o texto reveste-se de uma importância especial, pois que no 

sistema jurídico, o texto constitui a própria fonte do direito: constituições, leis, decretos, 

etc. 

Assim, a extensa obra do constitucionalista português Jorge Miranda oferece-nos 

um grande contributo para a ciência do Direito Constitucional que revela a 

sistematização sobre as doutrinas da teoria geral do estado e dos sistemas e famílias 

constitucionais. 

No Tomo I do Manual de Direito Constitucional, texto que analisamos neste 

trabalho, o autor examina a formação, evolução e os diferentes tipos de estado ao longo 

dos séculos, sob a perspectiva histórica num estudo analítico – comparativo dos 

sistemas constitucionais, isto é, o aparecimento, a formação e evolução das 

constituições enquanto conjunto de normas de direito político para a organização do 

estado. Particular realce é dedicada ao estudo evolutivo do constitucionalismo português 

através da análise da “história política e constitucional portuguesa” desde as 

constituições liberais de 1822 à actualidade. 

A constituição de um país é um conjunto de princípios que define a organização 

política e a ordem jurídica de um estado, bem como os direitos e deveres fundamentais 

dos seus cidadãos. 

Ainda se pode dizer que a constituição é um texto que consiste na descrição da 

estrutura e forma política do estado, juridicamente determinadas, tal como o dizem 
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Costa e Silva “ La Constituition énumère les matières dans lesquelles la loi peut 

intervenir en fixant des règles ou les principes fondamentaux”. (Costa e Silva, 2008:6) 

Como supra referido, pretende-se que esta Base de Dados possa ser utilizada e 

actualizada em tempo real, permitindo a realização de alterações e actualizações de 

conteúdos sempre que for necessário. 

 

3. Cursos de direito ministrados em Benguela (Angola) – seus conteúdos 

 

         Em Benguela – Angola, o curso de Direito tem várias disciplinas de diferentes 

áreas de Direito. Assim, os estudantes do primeiro ano têm a disciplina de Introdução 

ao Estudo do Direito. Nesse mesmo ano, os estudantes têm a disciplina de Direito 

Constitucional e Ciência Política. Nesta disciplina, os estudantes aprendem a fazer uma 

análise profunda da constituição. Fundamentalmente, a constituição será entendida 

como norma ou conjunto de normas através das quais é regulada a produção de normas 

jurídicas. 

        Os estudantes do segundo ano têm a disciplina de Direito Administrativo. Trata-se 

de uma disciplina que estuda um conjunto de normas jurídicas que regulam a formação, 

competência e funcionamento dos órgãos da administração. Também têm a disciplina de 

Direito Comunitário. Esta é uma disciplina recente, muito importante para o 

conhecimento da génese da constituição da comunidade europeia e africana, o anseio da 

unidade das comunidades num mundo cada vez mais globalizante. Ainda têm a 

disciplina de Direito Penal. O estudo sobre o direito criminal ou penal, irá debruçar-se 

sobre um conjunto de normas jurídicas que, de forma geral e abstracta, estabelece quais 

os factos que devem ser considerados crimes e quais as penas que lhes correspondem. 

       Os estudantes do terceiro ano têm a disciplina de Direito Comercial. Trata-se da 

regulação da actividade mercantil ou da actividade dos comerciantes, abrangendo na 

designação de comerciantes não só os indivíduos que fazem da prática de actos de 

comércio profissão, como também as sociedades comerciais. O terceiro ano é o fim do 

ciclo básico, porque os estudantes do quarto e quinto anos têm disciplinas opcionais de 

acordo a sua especialidade. 
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Esta apresentação mostra que até ao terceiro ano, os estudantes têm todas a 

disciplinas obrigatórias e preparatórias para o nível de especialização. Nota-se 

claramente que há um progresso na distribuição das disciplinas ao longo do curso. 

Começam por disciplinas com conteúdos gerais e terminam por disciplinas mais 

específicas. 

 

4. Tratamento semi-automático 

 

Entende-se por tratamento semi-automático de textos de especialidade, o uso de 

programas informáticos que permitem a obtenção de dados quantitativos a partir de 

textos para observação das distribuições sintagmáticas e paradigmáticas das formas 

linguísticas em contexto. Usando a informática para estas análises, ajuda a obter 

resultados mais fiáveis e em pouco tempo. 

 

Relativamente ao tratamento do texto, recorremos ao programa informático, o 

“CONCAPP”, que permite obter as formas, frequências, concordâncias, contextos, etc. 

No que concerne o levantamento de dados para as áreas de especialidade, esse mesmo 

programa permite a recolha e a selecção de formas ou candidatos a termos que mediante 

critérios previamente estabelecidos, um especialista da área pode validá-los. 

 

O tratamento deste corpus corresponde a duas fases de análise baseada em 

frequências mais altas e em concordâncias. 

 

Para as frequências altas usámos o “CONCAPP” que nos permitiu tratar o corpus 

e obter o dicionário de frequências, porque em terminologia pressupõe-se que quanto 

mais elevada for a frequência de uma forma, mais pertinente ela será dentro do corpus 

para uma análise terminológica. Assim, esta estatística simples permite-nos obter a lista 

de formas que podemos considerar significativos. 

 

hierar 

rang   frq mot              

17   629 constituição 
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 21   606 estado 

 23   500 constitucional 

26   495 direito 

32   404 poder 

35   292 ser 

 36   287 governo 

 39   261 política 

 40   260 sistema 

 41   252 direitos 

 45   223 constituições 

  47   213 assembleia 

 48   203 república 

 49   203 presidente 

 53   178 político 

 54   176 conselho 

 55   169 lei 

 56   157 constitucionais 

60   147 social 

 62   145 nacional 

 63   144 estados 

 65   140 leis 

 66   137 artes 

 67   135 revolução 

 72   124 poderes 

 75   120 regime 

 80   111 sistemas 

 81   109 rei 

 83   105 países 

 84   105 organização 

 86    99 revisão 

 87    99 órgãos 

 88    98 século 

 91    97 princípio 
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 92    96 anos 

 94    92 políticos 

  98    89 instituições 

 100    88 liberdade 

 

          Nesta lista, temos formas que apresentam uma frequência mais alta que outros. 

No entanto, podemos considerá-los todos pertinentes, pelo sentido que parecem adquirir 

dentro dos contextos linguísticos em que surgem. 

 

Outro resultado que se pode obter com o tratamento semi-automático de textos de 

especialidade é a “concordância” entendida como o “ conjunto de linhas do contexto 

dizendo respeito a uma mesma forma – pivot” (Lino, 1991). Uma concordância 

permite-nos observar as formas linguísticas tanto a nível sintagmático como a nível 

paradigmático. Mais adiante, ilustraremos, com exemplos, duas concordâncias das 

formas: constituição e fiscalização, formas encontrados no corpus. Estas formas e suas 

extensões têm uma grande probabilidade de poderem vir a ser validadas como termos. 

 

O CONCAPP dá-nos a possibilidade de encontrar concordâncias de quaisquer 

formas lexicais dentro do texto. “A concordance is an index to the words in a text. The 

concordance is at the centre of corpus linguistics, because it gives access to many 

important language patterns in texts… The computer has made concordances easy to 

compile and a simple and effective convention called KWIC has been widely used. The 

computer-generated concordance can be very flexible; the context of a word can be 

selected on various criteria (for example counting de words on either side, or finding 

the sentence boundaries)”. (Sinclair, 1991:170-1). Elas são um método muito eficaz 

porque, permitem alinhar, por grupos, as formas lexicais que se encontram 

imediatamente à direita e ou à esquerda da forma em questão. 

 

Os exemplos que se seguem mostram bem o que acabamos de dizer no parágrafo 

anterior. Assim, vemos que na base desta apresentação, temos sempre uma forma pólo 

em destaque. A partir desta base, podemos observar os seus co-ocorrentes. 
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constituição 
 
de 1911  106. A elaboração da Constituição A Constituição d 
alvados os casos previstos na Constituição a exploração dir 
 necessidade de elaborar nova Constituição a fim de integra 
ir que se fosse passar de uma Constituição a outra (3). Qua 
ões. A sugestão de submeter a Constituição a referendo, a 
 da Constituição. No fundo, a Constituição acabaria por ter  
zação regional e local, que a Constituição acabou por ficar    
sentados em Junho de 1975 e a Constituição acabou por ser a 
da Assembleia Constituinte. A Constituição actual é, porta 
 versões de 1976 e de 1982 da Constituição actual) quer a p 
ermos as regiões autónomas na Constituição actual, teremos  
933; até agora vinte e sete a Constituição actual; b) Não h 
uição - pela primeira vez uma Constituição adquiria conteú 
 censura construtiva vinda da Constituição alemã de Bona (1 
 sem esquecer a influência da Constituição americana na Con 
ão soviética  1 - Na linha da Constituição anterior, a con 
alício, mediante a revisão da Constituição anterior; - a de  
r o socialismo concebido pela Constituição ao socialismo qu 
1). Deram-se duas revisões da Constituição apenas: o Acto A 
a vida internacional.  IV - A Constituição aprovada em 7 de  
rmas constitucionais (1), com Constituição aprovada em ass 
o dos títulos ou capítulos da Constituição aprovados e à r 
de pluralismo político (I). A Constituição argelina de 1976  
nistas e as cooperativas; e a Constituição assegura-lhes pa 
burguesia exploradora).  Esta Constituição assistiria aos s 
utoritários: assim, a efémera Constituição austríaca de 193 
são todas, menos a de 1933, e Constituição autoritária, com 
para uma fase mais liberal. A Constituição belga de 1831 (a 
ional de base legitimista), a Constituição belga de 1831 (q 
t de 1832), em paralelo com a Constituição belga de 1831. T 
 
 
fiscalização 
 
 
 
A fiscalização preventiva, a fiscalização abstracta a post 
itucional, respectivamente. A fiscalização concreta compete  
bunal, exerceriam, contudo, a fiscalização concreta da cons 
s Estados Unidos da América a fiscalização da constituciona 
a, o juiz não pode recorrer à fiscalização da constituciona 
deralismo.  lU - O sistema de fiscalização da constituciona 
 de poder e a uma embrionária fiscalização da constituciona 
nal, como órgão específico de fiscalização da constituciona 
ial; e) A relativa timidez da fiscalização da constituciona 
ala-se em modelo austríaco de fiscalização da constituciona 
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lmente, um mecanismo misto de fiscalização da constituciona 
de Afonso Costa) (4).  110. A fiscalização da constituciona 
e de fiscalização do Governo, fiscalização da constituciona 
947; e, para compreendermos a fiscalização da constituciona 
eto político, à iniciativa de fiscalização da constituciona 
risprudência do novo órgão da fiscalização da constituciona 
sembleia e o Governo; e as de fiscalização da constituciona  
 da Constituição; e exercer a fiscalização da inconstitucio 
as (arts. 274.° e 275.°); - à fiscalização da inconstitucio 
ção pública (art. 268.°); - à fiscalização da inconstitucio 
  
 
      Com base neste micro - contexto, podemos seleccionar os termos, as colocações 

e os seus co-ocorrentes que passamos a definir: um termo é uma forma lexical que 

representa um conceito. Do ponto de vista morfossintáctico, ele pode ser simples, 

composto ou complexo. É simples se estiver constituído por uma única forma lexical, 

ex: constituição. O termo é composto se estiver constituído por mais de uma forma 

lexical, ex: constituição política. Finalmente, o termo complexo é aquele que é 

constituído por várias unidades lexicais, ex. fiscalização da constituição política. 

Colocação é uma co-ocorrência sequencial e frequentemente constituída por duas ou 

mais formas lexicais, sendo que a co-ocorrência tem frequência elevada no seio de um 

texto. Todavia, para que uma colocação seja terminológica, é necessário que uma das 

formas lexicais que a constitua seja um termo, mas a totalidade das formas não designe 

um conceito específico, diferenciando-se, assim, da unidade terminológica 

multilexémica. Esta combinatória pode ser nominal, ex: violação dos poderes 

legislativos ou verbal, ex: exercer a fiscalização da constitucionalidade.  

 

        Assim, o tratamento semi-automático, pelo seu uso de programas informáticos, 

neste caso o Concapp, permitiu-nos obter dados estatísticos de formas lexicais que 

podemos considerar significativos. Para além disso, através do Concapp, obtivemos 

concordâncias, que facilitaram a análise de dados.  
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CAPÍTULO 3: COMBINATÓRIAS 

 

1.  Combinatórias nominais 

 

As combinatórias nominais partem da análise da nominalização do verbo, 

enquanto unidade dominante, tendo sempre em consideração os seus co-ocorrentes.  

 

Não existe um consenso quanto à designação das combinatórias. Alguns autores, 

como John Sinclair, designam-nas de colocações. Outros como Peter Andrew Howarth 

(1996) citando Zgusta e Vinogradov,para além de colocações designam as 

combinatórias de fraseologias. Segundo estes autores, as combinatórias podem resultar 

numa fusão fraseológica, mais rígida que corresponde num idioma puro. “Both pure and 

figurative idioms are regarded as semantically unitary, and it will be seen that it is 

chiefly this that distinguish collocations from idioms” (Howarth, 1996:23). Ainda 

podem resultar na unidade fraseológica e numa combinação fraseológica, menos rígida 

e que corresponde numa colocação restrita. Howarth citando Aisenstadt (1979) diz que 

“restricted collocations are not figurative as wholes; Their components can be shown to 

contribute independently to the meaning of the whole. (Howarth, 1996: 38). Assim, não 

é tarefa fácil distinguir uma forma terminológica multilexémica de uma colocação 

terminológica, pois existe uma grande dificuldade em reconhecer as fronteiras de 

diferenciação entre elas. 

 

Entende-se por nominalização, a substantivação do verbo que corresponde a um 

nome, através dos seguintes processos: 

1) A utilização da nominalização, por exemplo: o poder é um ofício. 

2) A transformação de um verbo em substantivo através de processos derivacionais 

ou composicionais, por exemplo: fiscalização. 

 

No entanto, no nosso corpus e nos exemplos seleccionados para o nosso estudo, a 

análise centrar-se-á nas combinatórias nominais e verbais através do processo descrito 
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no ponto 2. Particularmente, estudaremos as combinatórias verbais e as nominais 

derivadas por sufixação em – ção. 

 

Nesta análise optámos pelas combinatórias nominalizadas através do sufixo - ção 

e neste grupo incluímos os exemplos como: constituição, dissolução, eleição 

fiscalização, etc. e combinatórias verbais que seleccionam nomes derivados pelo sufixo 

– ção. 

 

2.  Combinatórias verbais 

 

As combinatórias verbais encontradas no corpus serão analisadas, no sentido de 

sistematizar a sua estrutura formal e verificar o seu valor morfossintáctico dentro do 

domínio de especialidade. 

 

Podemos dizer que a situação mais comum que ocorre no texto é o verbo 

nominalizar e a sua nominalização ser, do mesmo modo, utilizada com frequência no 

corpus, como veremos mais adiante. 

 

Este facto permite a análise quase paralela das combinatórias seleccionadas, uma 

vez que a cada verbo corresponde uma nominalização. Mais adiante, sem muita demora, 

apresentaremos alguns resultados da análise paralela das combinatórias nominais e 

verbais. 

 

Obviamente, nós não iremos apresentar teorias diferentes relativamente às 

colocações, mas sim, mais adiante, tentaremos mostrar alguns tipos de combinatórias as 

colocações. 

 

O objectivo central do nosso estudo é analisar o comportamento de algumas 

colocações encontrado no nosso corpus de análise e destacar alguns verbos.  
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3. Estrutura das combinatórias nominais e verbais. 

 

O resultado da análise do corpus, revelou-nos a existência, não só de 

combinatórias nominais derivadas por sufixo - ção, como também de combinatórias 

verbais que seleccionam nomes derivados por sufixo – ção. Os exemplos incluídos no 

grupo das combinatórias nominais são: abolição da pena de morte, execução de 

decretos – leis, etc., e os que estão incluídos no grupo das combinatórias verbais são: 

submeter a constituição a (referendo), estabelecer a fiscalização judicial, entre outros. 

 

Assim, as nominalizações criadas através do sufixo em – ção podem ter a seguinte 

estrutura: 

[Nom + adj] 

        acção política / administração feudal 

[Nom + adj+adj] 

        acção nacional popular / revolução Marxista - Leninista 

[Nom + part. Pas + prep + art + N] 

        administração submetida ao presidente / função desempenhada pelos tribunais 

[Nom + prep + N] 

        apresentação de candidaturas / declaração de direitos 

[Nom + prep + art +N] 

        aprovação pela assembleia / centralização do poder 

[Nom + prep +[N + adj +] N] 

        formação de famílias constitucionais 

[Nom +prep + adj + N] 

        formação de nova constituição 

[Nom + prep + [N + prep + N] N] 

        aprovação de alterações à constituição /  

[Nom + prep + art + N] 

        aprovação da constituição / fiscalização da constitucionalidade  

 [Nom + prep + art + [N + adj] N] 

        atribuição do poder executivo / institucionalização do poder político      

[[Nom + prep + art + [N + prep + art + N] N] 

        atribuição ao presidente da república / eleição do presidente da República 
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[Nom + prep + art + [N + prep + art + N] N] 

        consagração do princípio da coexistência / violação do princípio da igualdade 

[Nom + adj + prep + art + [N + prep + art + N] N] 

        convenção europeia dos direitos do homem 

[Nom + prep + [N + N] N] 

        execução de decretos - leis 

[Nom + adj + prep + art + N] 

        consideração sistemática da constituição / declaração universal dos Direitos 

[Nom + adj + prep + art + [N + adj] N] 

        constituição jurídica do estado / dissolução automática da Assembleia 

[Nom + prep + [N + prep + N] N] 

        formação de governo de coligação 

 

Tal como o dissemos antes, o nosso primeiro objectivo era ver as combinatórias 

nominais dentro do nosso corpus de análise. Contudo, no decurso deste levantamento, 

deparamo-nos com uma grande ocorrência de combinatórias verbais, que também 

achamos por bem analisar, para vermos o quê que estes dois grupos têm em comum. 

 

Assim, algumas combinatórias verbais encontradas no corpus seleccionando os 

nomes derivados por sufixo – ção podem ter a seguinte estrutura: 

 

[V + art+ N] 

        aprovar a constituição 

[V + prep + N] 

        conduzir à constituição 

[V + prep + art + N + adj] 

        estar acima da constituição 

[V + art + [N + adj] N ] 

        estabelecer a fiscalização judicial 

[V + art +[N + prep + art +N] N ] 

        exercer a fiscalização da constitucionalidade 

[V + art + [N +prep + art + N] +[ prep +art + N] N] 

        estabelecer a eleição do presidente da República 
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[V + art + [N + prep + art +[ N + adj] N ] 

        decretar a separação das confissões religiosas 

[V + art + N + prep + art +[ N + prep + N] N] 

        recusar a promulgação da lei da divisão 

 

Perante essa análise das combinatórias nominais podemos dizer que, em 

comparação com as combinatórias verbais, a segunda forma lexical da nominalização é 

sempre mais variável, dando origem a uma maior diversidade de combinatória ou 

termos, exemplo: acção política, acção nacional; administração feudal, administração 

presidencial, etc. 

 

As combinatórias nominais, quando encaradas como um todo, podem adquirir o 

valor de termo, ex: abolição da pena de morte. O grau de fixidez desta combinatória é 

mais elevado do que nas combinatórias verbais, uma vez que, normalmente, só 

permitem variações em número e não a introdução de outras formas na combinatória, 

como determinantes entre outros. As estruturas morfossintácticas de base, isto é a forma 

nuclear é mais variada, podendo ter até três ou mais formas lexicais na sua estrutura. 

Ex: execução de decretos-lei; elaboração de decretos-lei. 

 

Quanto à estrutura das combinatórias verbais, a segunda forma lexical, ou seja o 

colocativo, em vários casos, é mais estável que a primeira (a base), exemplo: aprovar a 

constituição, conduzir à constituição, etc. 

 

As combinatórias, para além do termo nuclear, incluem na sua estrutura os 

actantes, “c’est à dire les participants à l’action dénotée par le verbe” (L’Homme e 

Bodson 1997:2). Estes, de acordo com os mesmos autores, revelam a sua importância 

porque são as “structures actancielles des verbes” que “nous informent sur leurs 

possibilités combinatoires”. (Almeida, 2007:60) citando (L’Homme e Bodson 1997:2). 
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4. Abordagem terminológica 

 

Na análise morfossintáctica das combinatórias, deparámo-nos com diversos tipos 

de combinatórias, nas quais incluímos os termos e as colocações. A seguir, passamos a 

sua definição. Embora a nossa análise se centre mais nas colocações. 

 

• Termos 

 

Partindo da concepção que se tem da terminologia textual, o termo pode ser 

definido em função do lugar que ocupa no corpus. Pois que, várias formas lexicais 

adquirem o valor de termo por contaminação, exemplo: publicar a constituição. Neste 

exemplo, a forma publicar só por si não é termo de especialidade, ele adquire o valor de 

termo por contaminação com o seu co-ocorrente que neste caso é decretos-lei. Também, 

podemos dizer que nem todas as formas lexicais são termos; o contexto de uso é que 

muitas vezes dá a certas formas lexicais o valor de termo, exemplo: “o poder é um 

ofício”. Aqui o contexto mostra-nos que a forma lexical “poder” é termo, porque não 

tem a função sintáctica de predicado. Ele está nominalizado. Neste contexto, ele não 

ocorre como verbo da frase. 

 

L’Homme (2005:1125-1130) apresenta-nos o termo como etiqueta de conceito e 

como veículo de um sentido especializado, quando se trata de elaboração de dicionários 

especializados. Continuando, ela diz que a definição de um termo é algo relativa, pois 

depende da delimitação que se faz de um domínio especializado e os objectivos visados 

para uma descrição terminológica.  

 

Em 2004 a mesma autora dizia: “…Les unités lexicales reproduites ci-dessous 

sont des termes rattachés à différents domaines de spécialité qui sont répertoriés dans 

des dictionnaires spécialisés ou des banques de terminologie” (L’Homme, 2004:52). 

Segundo esta autora, o termo é uma unidade lexical, ligado a diferentes domínios de 

especialidade. Além disso, sabe-se que o termo denomina um conceito e que do ponto 

de vista morfológico, ele pode ser simples, composto ou complexo.  
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Por um termo simples entende-se a forma constituída por uma só forma lexical, 

ex: constituição. As abreviaturas ou acrónimos oriundos de termos complexos também 

podem ser considerados termos simples. Os acrónimos, por exemplo, são formados por 

letras ou sílabas iniciais de várias outras palavras, e que se pronunciam sílaba a sílaba, 

permitindo uma leitura silábica, de forma contínua segundo as regras usuais da língua. 

ex: EPAL (Empresa Portuguesa das Águas Livres); radar, que do inglês significa radio 

detection and ranging. O termo é composto quando é constituído por mais de uma 

forma lexical. Estas podem estar separadas ou compostas por justaposição, ex: 

constituição política; decretos - leis. Finalmente, o termo complexo é aquele que 

apresenta várias unidades gráficas, ou seja, mais de duas formas lexicais. Tal como o 

diz L’Homme: 

“…nombreux termes étaient composés de plusieurs unités graphiques et qu’ils 

avaient, contrairement aux mots composés que l’on recense dans les dictionnaires 

usuels, unens compositionnel. Ces propriétés rendent ces termes particulièrement 

difficiles à retrouver dans les textes et à distinguer d’autres combinaisons libres. Les 

termes complexes peuvent former un groupe nominal autonome ou être insérés dans un 

groupe nominal” (L’Homme, 2004:72). 

Embora o domínio de uma língua de especialidade requeira o conhecimento dos 

termos, tal critério não basta. O estudante deve dominar as estruturas usuais, na língua 

de especialidade que estuda. Como o afirmam (Costa e Silva, 2004: 1531): “The 

learning of a specialty language goes through the command of two indissoluble type of 

knowledge: the conceptual and the linguistic one”. 
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• Colocações 

 

A colocação é composta por duas ou mais formas lexicais em que geralmente, 

uma delas é um termo que co-ocorre com elevada frequência, como supra referido, e 

que, por isso, revela um determinado grau de fixidez, isto é “ une collocation est d’un 

point de une strictement linguístique, une association entre morphèmes lexicaux 

présentant, entre eux, un phénomène d’attraction motivé par un ensemble d’affinités 

combinatoires” (Silva, Costa e Ferreira, 2004:1). 

“. Sinclair diz que uma colocação, no sentido mais puro, reconhece apenas a co-

ocorrência lexical das palavras. “Collocation in its purest sense, as used in this book, 

recognizes only the lexical co-occurrence of words. This kind of patterning is often 

associated with grammatical choices as well, leading to the wealth of idioms and fixed 

phrases that are found in everyday English”.(Sinclair, 1991:170). Howarth diz que a 

forma lexical “colocação” tem sido usada para significar co-ocorrência e acrescenta 

dizendo que, uma colocação é uma sucessão de duas ou mais palavras que devem ser 

aprendidas como um todo. “A collocation is a succession of two or more words that 

must be learnt as an integral whole and not pieced together from its component parts”. 

( Howarth,1996: 25)  

Do ponto de vista linguístico, a colocação é uma associação de morfemas lexicais 

que apresentam entre eles um fenómeno de atracção motivado por um conjunto de 

afinidades combinatórias, ou seja, formas lexicais que se juntam às bases ou termos em 

destaques por força do uso da língua. 

 

Do ponto de visto sociolinguístico, a colocação faz parte da maneira de falar de 

um povo. Assim, tem uma grande importância na aprendizagem de uma língua, 

sobretudo, quando ela é concebida como uma expressão linguística e cultural, tal como 

diz Lerat: “La maîtrise d’une langue passe par celle des collocations des mots” (Lerat, 

1995:102).  



34 

 

Do ponto de vista morfossintáctico, Silva e al (2004) consideram dois tipos de 

colocações: 

1) As colocações formadas por duas formas lexicais das quais um tem o valor de 

termo mono ou multilexémico e outro um não - termo. Exemplo: aprovar a 

constituição. 

2) As colocações formadas por duas unidades lexicais em que ambas podem ser 

termos mono ou multilexémico. Exemplo: decretar a constituição. 

Tanto num caso como noutro, o resultado é um não – termo, pois o conjunto da 

colocação terminológica não designa um só conceito. Todavia, se a relação de 

dependência entre os elementos desta construção se solidificam adquirindo um grau 

mais forte de coesão lexical entre os elementos, o valor de colocação terminológica 

pode passar ao valor de unidade terminológica, pelo facto de a relação com o conceito 

que designa se estabilizar. (Silva e al., 2004) 

Assim, partindo deste ponto de vista, pode entender-se que a sequência de 

unidades lexicais que frequentemente co-ocorrem e que se encontram sintacticamente 

relacionadas entre si recebe o nome de colocações. Nessa relação gramatical cabe 

identificar a base (unidade lexical) que determina com que outras unidades pode 

combinar-se e o colocativo.  

 

Entende-se por colocativo, a forma lexical que se junta à base, ou seja, que se 

junta ao termo em destaque. Ainda se pode dizer que é uma forma lexical que co-ocorre 

com a forma em destaque para expressar um significado particular, fixado pela força de 

uso que dele fazem os falantes de uma determinada comunidade linguística. 

Normalmente, a base é um “nome”, mas também pode ser um “verbo”, um “advérbio” 

ou um “adjectivo”. Estes dois últimos surgem com pouca frequência. Na língua de 

especialidade jurídica, a base pode ser um termo simples, composto ou complexo. 

 

Segundo Howard, na colocação há uma certa liberdade de substituição das formas 

lexicais, admitindo a conservação do sentido global da colocação, ex: aprovar a 
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constituição; aprovação da constituição. Porém, a colocação continua caracterizada por 

uma co-ocorrência lexical restrita. (Howard, 1996:25) 

 

Este mesmo autor apresenta dois tipos de colocações: 1) as colocações livres que 

ele considera terem o significado transparente, ou seja, terem o sentido literal, exemplo: 

put a question (at the end of the questionnaire).Aqui “put” tem o sentido literal (colocar 

num lugar); 2) as colocações restritas que ele considera serem institucionalizadas e que 

um dos elemento é usado no sentido literal e o outro no sentido especializado. 

Acrescenta dizendo que elas são fontes de figuras de estilo e expressões idiomáticas, 

exemplo: put a question (at the end of the lecture). Aqui “put” tem um sentido figurado 

(perguntar). (Howard, 1996:33-39). 

 

 

5. Selecção das combinatórias nominais e verbais 

 

A seguir apresentamos algumas colocações nominais e verbais encontradas no nosso 

corpus que mais adiante servirão de análise morfossintáctica. 

 

- abolição da pena de morte 

- solicitar a aprovação de um voto de confiança 

- contrapor a concepção de direitos 

- encarar a constituição 

- fazer a constituição 

- conduzir à constituição 

- submeter a constituição (a referendo) 

- estar acima da constituição 

- constituição consuetudinário 
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- elaborar uma nova constituição 

- decretar a constituição 

- aprovar a constituição 

- sistematização da constituição 

- dissolução automática da assembleia 

- execução de decretos - leis 

- promover a eleição 

- estabelecer a eleição do presidente da república 

- elaboração das leis 

- execução das leis 

- fiscalização judicial da constitucionalidade 

- recorrer à fiscalização da constitucionalidade 

- exercer a fiscalização da constitucionalidade 

- estabelecer a fiscalização judicial 

- intervir na função legislativa 

- função judicativa dos tribunais 

- humanização do direito penal 

- institucionalização jurídica do poder 

- recusar a promulgação da lei de divisão 

- prever a promulgação da constituição 

- publicação do decreto de marcação 

- restrição do direito de voto 
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- redução da legislatura 

- decretar a separação das confissões religiosas 

- prever a sujeição da constituição 

- sanção das leis 

- separação de poderes 

- sujeição do estado ao direito 

- afirmação ubi jus 

- vinculação dos poderes legislativos 

- violação do princípio de igualdade 

- votação de moção de confiança 

- votação final global do decreto 

 

        Achamos que esta lista seleccionada é de colocações por se registar a frequência da 

atracção lexical. Para além disso, a totalidade das formas designa mais de um conceito. 

Estes são alguns dos critérios nos quais nos baseamos ao seleccionarmos estas 

combinatórias. 

 

6. Grelha de dados 

 

Esta grelha de dados serve para sistematizar algumas formas linguísticas que 

caracterizam o texto jurídico, tendo por base uma análise sobre os conceitos jurídicos 

que são expressos no corpus, sob a forma de colocações. 
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A metodologia utilizada, neste trabalho, para a selecção das colocações foi a 

seguinte:   

Tal como dissemos, procurou-se as co-ocorrências mais frequentes de 

combinações de formas lexicais existentes no corpus seguindo um critério simplesmente 

estatístico, para decidir quais combinatórias eram termos multilexémicos e quais seriam 

classificados como colocações. 

Uma co-ocorrência é uma sequência frequente de unidades lexicais que se 

relacionam sintacticamente entre si. 

Considera-se um termo multilexémico, o conjunto dos elementos que constituem 

a combinatória lexical designando um único conceito. Exemplo: “constituição 

consuetudinária”. Este ponto de vista ajudou a separar os dois níveis: o de termos e o 

de colocações. 

As colocações foram seleccionadas com base no critério da frequência da atracção 

lexical, sendo um dos elementos um termo de especialidade. Exemplo: “fazer a 

constituição” 

A atracção lexical nota-se, quando um lexema, por motivos de afinidades 

combinatórias, apresenta com frequência, certas formas lexicais à esquerda ou à direita. 

Exemplo: fazer a constituição 

Esta combinatória lexical mostra-nos que o verbo fazer, que corresponde à base, é 

transitivo e por isso selecciona um argumento que, neste caso, tem o traço de 

especialidade. 

Exemplo: [fazer]V + [alguma coisa]N] 

Neste caso, trata-se de uma colocação verbal que surge com muita frequência no 

discurso jurídica. Assim, nas colocações verbais, a forma verbal é a base, pois é ela que 

restringi o colocativo. Porém, nós queremos, neste trabalho, observar os co-ocorrentes 

que fazem com que uma combinatória lexical corresponda a uma colocação.  
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Quase todas as nominalizações encontradas no nosso corpus são de uso da língua 

corrente usadas no discurso jurídico. Por isso, interessa-nos observar o que acontece ao 

sentido destas nominalizações, uma vez usadas em colocação. 

 

7. Análise morfossintáctica das colocações nominais 

        Começamos por apresentar a lista das colocações nominais, para a seguir e, de um 

modo sistemático, apresentarmos a nossa proposta de análise. 
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abolição da pena de morte 

sistematização da constituição 

dissolução automática da constituição 

execução de decretos - leis 

elaboração das leis 

execução das leis 

fiscalização judicial da constitucionalidade 

função judicativa dos tribunais 

humanização do direito penal 

institucionalização jurídica do poder 

organização jurídico - político 

publicação do decreto de marcação 

restrição do direito de voto 

redução da legislação 

sanção das leis 

separação de poderes 

sujeição do estado ao direito 

afirmação ubis jus 

vinculação dos poderes legislativos 

violação do princípio de igualdade 

votação de moção de confiança 

votação final global do decreto 

 

        A partir desta lista de colocações nominais é possível observar que grande 

parte das nominalizações encontradas no corpus, só por si, não apresenta traços 

semânticos de especialidade, mas os seus argumentos, ou seja, os seus co-

ocorrentes podem oferecer-lhes esse valor, por via de contaminação da restante 

parte da combinatória (à esquerda ou à direita). Exemplo: violação do princípio 

de igualdade. Aqui o termo “violação” só por si, não tem, propriamente, o 

traço semântico de especialidade. 
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Partindo deste exemplo, violação está registada no Dicionário da Língua Portuguesa do 

seguinte modo:  

violação [s.f. Acto de violar. Profanação. Estupro. Atentado. Transgressão.] 

Este exemplo mostra-nos que a base relativamente ao colocativo, não sofre uma 

mudança radical de sentido. O seu sentido é apenas parcialmente alterado. Porque, 

usada em discurso jurídico, o seu colocativo dá-lhe um reforço de modo a adquirir um 

traço de especialidade através do contágio entre eles. 

 

A estrutura morfossintáctica deste exemplo de colocação nominal é a seguinte: 

[[violação]N + do + [[princípio] da [igualdade]N]T]CN 

Esta estrutura mostra-nos o [N] base a seleccionar [N + N]T que corresponde ao 

termo, do ponto de vista lexical.  

[[N +[ [N + N]]T]CN 

Do ponto de vista morfossintáctico, o [N] base selecciona o [SN] que contém nele 

um segundo [SN]. 

[[N + [[SN] + [SN]]T]CN 

 

Ainda desta análise, podemos observar que a estrutura destas combinatórias é estável do 

ponto de vista morfossintáctico e variável do ponto de vista lexical. Também, o 

colocativo parece ser mais fixo e a base mais flexível. Assim, podemos alterar a base e 

manter o colocativo. 

Exemplo: publicação do princípio de igualdade; violação do princípio de igualdade, 

(…) 

Aqui nota-se que o nome é importante de acordo àquilo que ele selecciona para adquirir 

o traço de especialidade. Porque o colocativo pode alterar o sentido da base, no caso de 

a mudança ser radical, ou dar um reforço ou ainda uma reiteração de sentido do nome 

usado em colocação. 
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Esta nominalização de acordo ao registo lexicográfico, remete-nos para o verbo violar 

que mais adiante veremos o seu comportamento, relativamente à sua nominalização. 

 

Continuando a observar o comportamento das combinatórias nominais, nota-se a 

frequência de a primeira forma da nominalização, ou seja, a base ser fixa e o colocativo 

ser flexível. 

exemplo: votação de moção de confiança 

               votação final global do decreto 

 Alguns autores, como supra referido, definem as colocações terminológicas como 

unidades lexicais com mais de um conceito diferenciando-as, deste modo, dos termos 

multilexémicos. Contudo, a análise do nosso trabalho mostra-nos que algumas 

combinatórias nominalizadas, também podem designar um só conceito.  

Exemplo: abolição da pena de morte 

Esta colocação transmite um único conceito, porque a relação de dependência 

entre os elementos desta construção se solidificou adquirindo um grau mais forte de 

coesão lexical entre os elementos. Desse modo, a relação com o conceito que designa se 

estabilizou. Assim, podemos dizer que nem sempre as colocações terminológicas 

designam mais de um conceito. Daí a dificuldade em distingui-las dentro do universo de 

vários tipos de combinatórias, nas quais incluímos: termos, colocações e fraseologias, 

entre outras. 

 

Nas combinatórias nominais podem ocorrer após a segunda forma princípio uma 

explicação do próprio princípio a que a combinatória se refere. 

Exemplo: “ O supremo vem declarar “que educação separada é uma violação do 

princípio de igualdade”.(Miranda, 1990) 

[violação + prep. + o princípio + de + N] 
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Aqui o último [N] que corresponde à igualdade, nesta estrutura morfossintáctica, 

é a explicação do segundo [N] que corresponde ao princípio. 

 

Encontramos combinatórias nominais que têm termos como argumento. 

Ex: publicação do decreto de marcação  

[[publicação]N + do +[ [decreto]N + de + [marcação]N]T]CN 

[[decreto]N + de +  [marcação]N]T 

Na nossa análise notamos pouca ocorrência de a segunda forma ser seguido de um 

adjectivo. 

Exemplo: “A vinculação dos poderes legislativos”. (Miranda, 1990) 

[art. + vinculação + prep. + os poderes + adj.] 

Ainda continuando a nossa análise encontramos pouca ocorrência de o colocativo 

ser dois adjectivos seguidos de um nome. 

Ex: votação final global do decreto 

[N] + [adj] + [adj] + [N] 

Perante esta análise das combinatórias nominais podemos dizer que dentro do 

nosso corpus encontramos duas estrutura das quais: 1) a primeira forma da 

nominalização (base) é flexível do que o colocativo; 2) a primeira forma da 

combinatória (base) é fixa do que o resto da combinatória; dando, desse modo, origem a 

uma maior diversidade de combinatórias 

8. Análise morfossintáctica das colocações verbais 

 

Com base nas combinatórias verbais seleccionadas do nosso corpus, observamos que 

grande parte dos verbos usados no discurso jurídico são de uso da língua corrente, como 

é o verbo fazer, publicar, aprovar entre outros. 
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Assim, mais adiante, mostraremos que o argumento do verbo, ou seja, o colocativo, 

modifica ou realça o sentido do verbo, que é a base e acrescenta um valor semântico 

especializado ao significado do verbo dando lugar às combinatórias lexicais 

especializadas. 

Tratando-se de verbos de uso da língua corrente, tal como nas nominalizações, 

interessa-nos observar o que acontece ao seu sentido, quando são usados em colocação. 

A seguir, apresentamos a lista das combinatórias verbais: 

 

votar a constituição 

publicar a constituição 

cumprir a constituição 

fazer a constituição 

prever a promulgação da constituição 

submeter a constituição a (referendo) 

estar acima da constituição 

elaborar uma nova constituição 

decretar a constituição 

aprovar a constituição 

prever a sujeição da constituição 

estabelecer a eleição de (o Presidente da República) 

recorrer à fiscalização da constitucionalidade 

exercer a fiscalização da constitucionalidade 

estabelecer a fiscalização judicial 

intervir na função legislativa 

recusar a promulgação da lei de divisão 

promover a eleição 

decretar a separação das confissões religiosas 
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Analisando a tabela das colocações verbais, podemos verificar que, embora 

apareça a verbo decretar que tem o traço específico da língua jurídica, grande parte dos 

nossos exemplos está constituída por verbos comummente utilizados na língua corrente, 

como supra referido.  

Tal como vimos nas combinatórias nominais, também algumas combinatórias 

verbais só adquirem o valor de colocação no todo da combinatória. Exemplo: 

estabelecer a eleição do Presidente da República. As partes desta combinatória não têm 

traços de especialidade no discurso jurídico. O contágio do argumento com a base é que 

torna esta combinatória numa colocação. 

 

Vejamos como o verbo prever está registado no dicionário da Língua Portuguesa: 

prever [v.t. Ver com antecipação. Conjecturar. Prognosticar.  

Com base nesse registo, podemos dizer que o verbo prever não tem nenhum traço 

de especialidade da língua jurídica. Todavia, se observarmos o exemplo que se segue, 

veremos que o todo da combinatória constitui uma colocação da língua jurídica. 

Exemplo: prever a promulgação da constituição 

 

Tal como acontece com as combinatórias nominais, também nas combinatórias 

verbais o colocativo através do contágio, pode alterar o sentido do verbo que é a base da 

colocação, ou reforçá-lo. 

Neste exemplo, prever que é a base da combinatória é contaminado pela 

promulgação da constituição que é o colocativo. Esta relação de contaminação resulta 

numa colocação. Porque o colocativo que é constituído por dois termos de especialidade 

confere à base o traço de especialidade.  

Do ponto de vista morfossintáctico, a estrutura desta colocação mostra-nos a base 

que selecciona [N + N]. Prever é um verbo transitivo, por isso, quem prevê, prevê 

alguma coisa; e esta coisa, neste caso, corresponde à especialidade. 

Exemplo: [prever]V + a [[promulgação]N + da [constituição]N] 
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A partir dessa lista de combinatórias verbais é possível observar que os mesmos 

colocativos se podem juntar a diferentes bases verbais. 

Exemplo: decretar a constituição, votar a constituição, publicar a constituição, 

etc. 

Tal como as combinatórias nominais, também nas combinatórias verbais, podem 

ocorrer após a segunda forma fiscalização uma explicação da própria fiscalização a que 

a combinatória se refere, que neste caso é a constitucionalidade. 

Exemplo: “(…) e exercer a fiscalização da constitucionalidade.” (Miranda, 1990) 

 

[exercer]V + a [[fiscalização]N + da + [constitucionalidade]N] 

 

Quase todas as colocações verbais seleccionadas do nosso corpus têm no seu 

colocativo uma forma de especialidade, no âmbito da língua jurídica. Exemplo: votar a 

constituição; estabelecer a fiscalização judicial, etc. 

 

Também, podemos dizer que alguns verbos (que são a base das colocações 

verbais) são verbos terminológicos, devido ao seu traço semântico e ao facto de 

exprimirem uma actividade própria da especialidade. Exemplos: decretar a 

constituição; exercer a fiscalização da constitucionalidade.  

 Tal como constatamos nas combinatórias nominais, também nas combinatórias 

verbais, notamos pouca ocorrência de a segunda forma ser seguido de um adjectivo. 

Exemplo: “(…) por o ministro intervir na função legislativa”.(Miranda, 1990) 

[intervir + prep. + a função + adj.] 

Contrariamente às combinatórias nominais nas colocações verbais encontramos 

combinatórias que têm como argumento uma combinatória que podemos considerar 

colocação nominal e dentro desta, um termo. 

Ex: recusar a promulgação da lei da divisão 

[[recusar]V + a +[ [promulgação]N + da +[ [lei]N + de + [divisão]N]T]CN]CV 
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[[promulgação]N + da+[ [lei]N + de+ [divisão]N]T]CN 

[[lei]N + de + [divisão]N]T 

 

Ainda, procuramos, no nosso corpus, algumas formas verbais das combinatórias 

nominais estudadas: violar, separar, abolir, elaborar e tentamos analisá-las, do ponto 

de vista morfossintáctico, a fim de observarmos os seus argumentos.  

 

Para as duas primeiras formas violar/violação encontramos o seguinte: 

 
quer ordem que manifestamente violar as garantias individuais, se n 
onstituição, sugerindo-se que violaria limites materiais da revisão 
 
 

Violar as garantias individuais                      

  

[violar]V + art. + N + adj.]   
 
 
 
 
"que educação separada é uma violação do princípio da igualdade". Fo 
nsabilidade, por se tratar de violação da Constituição) pela Câmara a 
Justiça ou, com fundamento em violação de direitos das regiões autóno 
 
     
 
 
      violação do princípio de igualdade 
 
          [violação]N + prep. + art. + N + prep. N] 
 
 

As estruturas morfossintácticas destas duas combinatórias lexicais são diferentes, 
e transmitem um valor semântico diferente. 
 

A seguir apresentamos as formas separar/separação. 
 
 
     peculiar que tudo aconselha a separar o seu tratamento do estudo de  
árias  I - Desde o início, se separaram as leis constitucionais e as 
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Separar as leis constitucionais 

 

[separar]V + art. + N + adj.] 

 
  rina pensando na liberdade; a separação de poderes é uma garantia da  
os direitos e liberdades e da separação dos poderes (conforme o art. 1 
entendimento dado à teoria da separação dos poderes, não se admitindo  
s, ligadas ao entendimento da separação dos poderes - através de outro 
o, mitigado pelo princípio da separação de poderes em certa acepção, d 
smo tempo, entre democracia e separação de poderes. Tanto o governo co 
ividuais, soberania nacional, separação de poderes. São desta época as 
em-se o republicanismo, com a separação da Igreja do Estado, e o gover 
 
 
 
 
         separação de poderes 
 

[separação]N + prep. + N] 

 

 

As estruturas morfossintácticas destas duas combinatórias lexicais são diferentes, 

e também transmitem o valor semântico diferente. 

 

Para as duas penúltimas formas abolição/abolir encontramos o seguinte: 

 
mediatamente. Directamente: a abolição da escravatura, a transformaçã 
e 1822; 3.°) De 1823 a 1826 - abolição da Constituição e regresso pre 
de, por MOUZINHO DA SILVEIRA (abolição dos dízimos e dos forais, sepa 
amarinas (art. 15.°) (I); - A abolição da pena de morte para crimes p 
 3.°, n.OS 8, 10 e 12) (3); a abolição da pena de morte em qualquer c 
s exagerados do capital;  - A abolição do requisito da idoneidade pol 
 
 
 

abolição da pena de morte 
 
[abolição]N + prep. + art. + N + prep. + N] 
 

 

 
.°). O Acto Adicional de 1852 aboliria a pena de morte nos crimes p 
 
 
 abolir a pena de morte  
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[abolir]V + art. + N + prep. + N] 
 

Estas combinatórias em análise mostram que o seu valor semântico é o mesmo, 

embora tenham estruturas morfossintácticas diferentes. 

 

Finalmente, apresentamos as últimas formas elaboração/elaborar. 

 

 
em como a origem histórica, a elaboração doutrinária levada a cabo pel 
 cuidado posto no processo de elaboração das leis, a extensão da justi 
. As Cortes Constituintes e a elaboração da Constituição  I - A Consti 
° A Carta Constitucional  96. Elaboração e fontes I - A Carta Constitu 
 Constituição de 1838  102. A elaboração da Constituição  Como se diss 
 Constituição de 1911  106. A elaboração da Constituição A Constituiçã 
 Constituição de 1933  111. A elaboração da Constituição  I - O interr 
 regimento fixou um "plano de elaboração da Constituição" que consisti 
dos partidos.  v - O plano de elaboração da Constituição foi cumprido 
 
 

 
 
elaboração da constituição 
 
[elaboração]N + prep. + art. + N] 
 

 
as em diversos tempos, iremos elaborar um Direito constitucional comp 
o, sentiu-se a necessidade de elaborar nova Constituição a fim de int 
 que D. João VI tenha mandado elaborar um projecto de Constituição (1 
s do Presidente da República, elaborar decretos-leis, elaborar os dec 
lica, elaborar decretos-leis, elaborar os decretos, regulamentos e in 
retudo, permite-se ao Governo elaborar decretos-leis não só em caso d 
reto, segundo lei eleitoral a elaborar pelo futuro Governo Provisório 
ituinte não pertencia apenas "elaborar" mas também "aprovar" a Consti 
°) nomeação de comissões para elaborar pareceres sobre as diferentes  
 se fosse caso disso, poderia elaborar textos de substituição (4). O  
 
  
        elaborar nova constituição 
 

[elaborar]V + adj. + N] 

 

Este último par de combinatórias, apesar de apresentar uma estrutura 

morfossintáctica diferente, também mostra que o seu valor semântico é o mesmo. 

 

Para além disto, também vimos que o co-ocorrente imediato do nome é 

frequentemente a preposição de ou a sua contracção. Exemplo: elaboração da; abolição 
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da; separação de; violação do, etc. Ao passo que, o co-ocorrente imediato do verbo é 

mais variável. Pois, pode ser seguido por um nome, artigo, preposição, advérbio. Como 

exemplo, temos, na página anterior, a concordância dos termos que acabamos de ver 

elaboração e elaborar.  

 

Partindo dos exemplos apresentados, podemos dizer que o autor, no seu discurso neste 

nosso corpus, algumas vezes, usa as combinatórias nominais, outras vezes as 

combinatórias verbais. Para estruturalmente não ser repetitivo ele parece cuidar do seu 

discurso usando verbos e os seus equivalentes nominais. 
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CAPÍTULO 4: PROPOSTA DE MODELO DE DICIONÁRIO 
TERMINOLÓGICO 

 

A proposta de um dicionário tem em vista a promoção da identificação de uma 

determinada língua relativa à uma comunidade ideal.  

Cientes da utilidade deste material, no futuro, trabalharemos, no sentido de 

elaborar um dicionário de especialidade com suporte em papel. 

O dicionário não é apenas um livro de consulta, que apresenta informações em 

ordem alfabética. Para além de informação sobre a língua, um dicionário pode dar 

informação conceptual ou enciclopédica consoante os objectivos e públicos a que se 

destina.ele é também um ponto de referência entre a língua e a ciência e também entre a 

língua e a cultura, pois tem como objecto do seu discurso a língua e a cultura. 

Pode ainda ser considerado como texto, com um discurso pedagógico e didáctico, 

pois é um instrumento de educação permanente, um objecto de referência, cuja 

finalidade é a de definir a norma linguística. 

O propósito do dicionário terminológico é apresentar a terminologia em uso numa 

determinada área científica. Neste caso, a terminologia jurídica, visa a eficiência e a 

expansão do bom uso da língua nessa área. 

Este modelo de dicionário de versão em papel tem como objectivos: 1) apresentar 

e contextualizar as colocações relativas à língua jurídica, como apoio à prática e 

incentivo ao uso de língua pertinente à jurisdição; 2) oferecer uma proposta para um 

trabalho, no futuro, mais aprofundado, relativamente à produção deste material de 

apoio.  
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1. MACROESTRUTURA 

A macroestrutura de um dicionário visa a organização do dicionário como um 

todo: quais os termos que devem ser descritos, qual a estrutura que deve ter a 

microestrutura do dicionário, que é o mesmo que dizer, qual o tipo de informação que 

ela deve ter, assim como a forma que essa informação se organiza entre ela. Também 

são relevantes as opções de carácter teóricos e metodológicos que estão subjacentes à 

elaboração de um dicionário, a base textual e de imagem, etc. o modo como toda esta 

informação se inter-relaciona. Visto que, a língua está em constante transformação, o 

que se pretende fazer nessa fase é adaptar o produto (dicionário) às condições reais de 

veiculação. 

Dentro da macroestrutura temos a ordem alfabética das entradas, a natureza do 

dicionário, às vezes uma, outras vezes mais de uma entrada. Pois, uma entrada é a 

unidade estrutural do dicionário, contendo as informações referentes a uma determinada 

forma (palavra). 

 

 

2. MICROESTRUTURA 

Quanto à microestrutura diz respeito à estrutura interna de uma entrada, ou seja, 

tem a ver com a definição de organização de cada uma das entradas, as formas fixas e 

variáveis que elas devem apresentar, por exemplo: a categoria gramatical, abreviaturas, 

sinónimos, definições, equivalentes, notas, etc. 

A composição de uma microestrutura básica é a seguinte: entrada + enunciado 

lexicográfico. 

A ampliação da estrutura mínima é a seguinte: entrada + pronúncia + categoria 

gramatical + etimologia + enunciado lexicográfico e + exemplos. 
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3. Identificação do perfil do utilizador – alvo 

 

Assim, para a planificação e concepção da proposta de um modelo de dicionário 

terminológico foi fundamental pensar no utilizador – alvo do mesmo. 

Numa primeira fase, achámos importante pensar numa proposta de dicionário 

terminológico que auxiliasse de forma directa e eficiente os estudantes e professores do 

curso de Direito em Benguela – Angola, particularmente. Esses constituem o nosso 

utilizador – alvo, embora o futuro dicionário possa também ser uma ferramenta 

indispensável para os advogados, juristas, magistrados, juízes, procuradores, etc. todos 

quanto dele necessitam.  

Ao propormos a concepção de um modelo de dicionário terminológico, pensamos 

nos benefícios que poderá trazer ao utilizador – alvo supra citado. 

No dicionário terminológico, o utilizador terá ao seu dispor muita informação que 

lhe será útil para o correcto uso das colocações no domínio jurídico. 

Numa fase inicial, analisou-se de forma pormenorizada as colocações 

terminológicas recolhidas no corpus, para que, posteriormente, decidíssemos que 

informação deveria constar no dicionário de forma a auxiliar o utilizador. 

 

4. Ficha terminológica 

 

 

Apesar de ser nosso objectivo conceber um dicionário em papel, a informação que 

deve ser contida nesse dicionário terá que estar armazenada em base de dados para que 

a coerência da informação possa ser salvaguardada 

Por isso apresentamos a ficha terminológica, na qual iremos armazenar os dados. 
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 Assim, para a sua concepção, necessitamos também de decidir que informação 

deverá constar em cada um dos campos da ficha. 

Após um estudo das colocações terminológicas e dos seus respectivos contextos 

no corpus, decidimos que constariam na ficha terminológica as seguintes informações: 

- Entrada 

- Categoria gramatical 

- Tipo de colocação 

- Exemplo 

- Contexto 

A seguir passamos a explicação de cada um dos campos que constam na ficha 

terminológica. 

Para o campo entrada, teremos as colocações terminológicas. Assim, na coluna da 

esquerda do dicionário, o utilizador terá acesso a um campo com colocações por ordem 

alfabética. 

A seguir a esta informação teremos o campo categoria gramatical na segunda 

coluna a indicar a classe à qual pertence a palavra: feminino (f.) ou masculino (m.); 

singular (s.) ou plural (p.).  

 Na terceira coluna teremos o campo tipo de colocação aí encontraremos a sigla 

da classificação a que a colocação pertence: nominal ou verbal. Achamos que esta 

informação é importante, porque vai exigir dos estudantes saber as classes gramaticais. 

Depois aparecerá o campo exemplo no qual teremos as expressões que incluem a 

entrada. 

Por último o campo contexto aparecerá na coluna da direita com a indicação do 

contexto que especifica o sentido da acepção. 
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Apresentamos, de seguida, a nossa proposta de dicionário terminológico: 

DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO 
USO DA LÍNGUA JURÍDICA EM BENGUELA (ANGOLA)  

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWYZ  Colocações Terminológicas  

Entrada  Categoria 
Gramatical  

Tipo de 
Colocação 

Exemplo  Contexto  

abolição da pena de 
morte  f.s.  nominal  suprimir  a  abolição da pena 

de morte em 
qualquer crime…  

 abolição da 
constituição  

f.s.  nominal  anular abolição da 
constituição  e 
regresso …  

elaborar decretos‐lei  m.p.  verbal  compôr  permite‐se ao 
governo elaborar 
decretos‐lei…  

elaborar nova 
constituição  

f.s.  verbal  organizar sentiu‐se a 
necessidade de 
elaborar nova 
constituição…  

elaborar os decretos  m.p.  verbal  produzir elaborar os 
decretos 
regularmente e…  

elaboração da 
constituição  

f.s  nominal  formar o  plano de 
elaboração da 
constituição foi 
cumprido. 

separação de poderes  f.s.  nominal  divisão  a separação de 
poderes é uma 
garantia…  

violação do princípio 
de igualdade  

f.s.  nominal  transgredir  educação separada 
é uma violação do 
princípio de 
igualdade.  

violar as garantias 
individuais  

f.s.  verbal  infringir qualquer ordem 
que 
manifestamente 
violar as garantias 
individuais…  
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O modelo de dicionário terminológico com o suporte em papel que acabamos de 

propor, constitui, em nosso entender, uma ferramenta indispensável para todos os 

estudantes, professores de Direito e interessados no domínio jurídico. Trata-se de uma 

proposta, uma vez que futuramente, o dicionário terá de ser minuciosamente elaborado 

por especialistas da área. 

Assim, esperamos poder continuar o presente trabalho noutro âmbito, de modo a 

que o dicionário possa vir a ser implementado num futuro próximo. 
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NOTAS CONCLUSIVAS 

 

Neste estudo que por agora concluímos, apresentamos a análise de dados obtidos 

através dos inquéritos feitos aos docentes e aos estudantes (sendo que o resultado 

integral aparece em anexo). Discutimos a motivação da realização do referido trabalho, 

a metodologia e a constituição do seu corpus. Outrossim, debatemos algumas questões 

teóricas e práticas relativamente ao trabalho desenvolvido na base textual como a 

utilização de termos e colocações no texto jurídico. 

Também, tentamos através do estudo do corpus analisar o comportamento das 

colocações no domínio seleccionado – o domínio do texto jurídico – mostrando a sua 

relevância neste mesmo corpus. 

A seguir, partindo do estudo das combinatórias nominais, tentamos estabelecer 

um paralelismo com as respectivas combinatórias verbais, estudando as suas estruturas 

morfossintácticas complexas. O resultado obtido foi satisfatório, pois que ao conhecer 

melhor a estrutura das combinatórias utilizadas no corpus, conseguimos criar uma 

relação de sinonímia entre combinatórias nominais e as correspondentes combinatórias 

verbais. 

Assim, constatamos que o uso de combinatórias que podemos chamar de unidades 

multilexémicas e as colocações, de acordo com os critérios que apresentamos, pode 

contribuir numa melhor aprendizagem da língua jurídica. 

Acreditamos que no futuro, este estudo pode ser aprofundado de forma a 

optimizar a base de dados e os recursos que ainda não foram explorados, tendo em vista 

a divulgação dos dados terminológicos, não só para o docente, utilizador principal desta 

base de dados, mas também para todas as pessoas interessadas na terminologia jurídica. 
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