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ABSTRA CT: Terminology is one of the areas which most ben efits from resources 
offered by Computational Linguistics. We have prepared an electronic corpus in 
French, a t extual database and an electronic terminological record , throught the 
software Access 2000, to ensure conformity to modern Terminology and use many 
resources pro vided by Computational Linguistics. 
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0. Introdução 

 
O presente trab alho situa-se no contexto de u m projeto maior, cujo objetivo é a 

elaboração  de um dicionário terminológico multilíngüe d e Dermatologia. As pesquisas 
partiram de u m conjunto terminológico organi zado em um sistema de noçõ es, que 
contava, no início, co m cerca de 570 termos . Co m o andamento do trabalho do grupo de 
pesquisa, esse sistema so freu consideráveis modifi cações, contando atual mente co m 
cerca de 3800 termos (so mados os termos prin cipais (definidos) e seus sinôni mos ou 
variantes). O corpus de bas e para esse trabalho co mpõ e-se de diversas obras 
especializadas no campo d a Dermatologia, adotadas nos cursos superiores d e Medicina 
e indicadas por médicos e pro fessores da Faculdade de Medi cina de São José do Rio 
Preto – FAME RP. 

O sistema conceptual no qual está organizado o conjunto terminológico da área 
da Dermatologia é do tipo genérico -específico e, após passar por duas revisões, u ma em 
1998 e out ra em 2002 , p assou a ser subdividido nos seguintes campos nocion ais: 

1.Dermatologia e seus  ramos; 
2.Sistema tegu mentar; 
3.Lesões; 
4.Dermatoses. 

Os trabalhos atuais concentram-s e: 1. no desenvolvi mento da versão el etrônica 
do VMD; 2. na elaboração de u ma base de dados terminológicos; 3. na parte multilíngüe 
do Vocabulário, isto é, na busca das equivalências em francês, espanhol , italiano e 
inglês. Dentro desse conjunto, nosso projeto tem co mo meta a busca d e 500 
equivalências em fran cês d e alguns subcampos t erminológicos do campo con ceptu al 
4.Dermatoses . Obj etivamos , no  presente trab alho, fazer u ma d emonstração da referida 
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base de dados , co m a ajuda de exemplos de algu mas equivalên cias em francês do 
Vocabulário Multilíngüe de Dermatologia, disponibilizando u ma contribuição àquelas 
pesquisas que visam à interação d a Terminologia co m a Lingüística Computacional e 
áreas afins. 

 
1. Fundamentação teóri ca 

 
Nossa pesquisa situa-s e no campo da Terminologia, co mpreendida, segundo 

Pavel e Nolet (2002:xvii) co mo u ma “disciplina lingüística consagrad a ao estudo 
cientí fico dos conceitos e termos usados nas línguas de especialidade; conjunto de 
palavras  técni cas  pert encent es a uma ciên cia, uma art e, um autor ou um grupo  social”.  

Nosso trabalho constitui, de aco rdo com a classi ficação proposta po r Rond eau 
(1984:65), u ma pesquisa terminológica comparada , uma vez que trab alha co m duas 
línguas, por oposição a uma pesquisa terminológica interna, que se exerce no interior de 
u ma única língua. Quando uma pesquisa terminográfica é bilíngüe, deve-se p roceder 
com cuidado à indicação  de equivalentes, como explica Alpízar (1995:53), pois não 
basta que os termos sejam fonética e morfologicamente parecidos nas duas línguas, mas 
que os campos semânticos d e ambos  os termos ass egurem o termo co rreto. 

A busca das equivalências não pode pres cindir de mat erial especializado 
monolíngüe tanto em língua de p artida quanto em língua de chegada, principalment e no 
que concerne aos cont extos. A co mparação dos mes mos permite a identi ficação de 
ganchos terminológicos que, por su a vez, mostram traços semânticos  rev eladores de 
semelhanças e di ferenças. De acordo co m Dubuc (1985:57), entende-se por ganchos 
terminológicos os descritores co muns nos contextos citados em uma ficha terminológica 
bilíngüe e que atestam a analogia dos conceitos em u ma outra língua. A presença de u m 
gancho terminológico é, s egundo o autor, necess ária para a plen a validade d e u ma ficha 
terminológica bilíngüe. Não se dev e pensar, entretanto, que a correspondên cia formal  
das unidades terminológicas – p rincipal mente nas línguas neol atinas – pode ser 
considerad a como gan cho terminológico , mas dev e-se considerar, principalmente, o 
contexto das  equivalências . 

Considerando-se que o Vocabulário Multilíngüe de Dermatologia não se 
caracteriza propri amente co mo um dicionário terminológico multilíngüe no sentido de 
que a d efinição será redigida em português  e os equivalentes  nas d emais línguas se 
apres entarão apenas no sistema conceptual, nosso vo cabulário é mais prop riamente u m 
dicionário monolíngüe com equival ências . Dessa forma, acreditamos que a metodologia 
mais adequad a, mais eficaz e produtiva é a d e buscar os equivalentes em francês tendo 
por base a no menclatura em português , est abelecida por outros membros da equipe do 
VMD  desde o  início da pesquisa. 
 
2. Processamento eletrônico da língua 
 
2.1. Lingüística co mputacional 

 
A informatização tornou-s e u m p rocedi mento rotinei ro e indispensável nas 

atuais pesquisas lingüísticas. A Lingüística Computacional, de acordo com Vieira et al. 
(2001:01) é a área do conhecimento que explora as relações entre Lingüística e 
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Informática, torn ando possível a construção de sistemas co m capacidad e de reconhecer 
e produzir in formação apresent ada em linguagem natural. Vi eira (2001:38) afirma que 
esta é u ma área promissora, especialmente em rel ação à língua portugu esa, 
argu mentando qu e é i mportante considerar a n ecessidad e de formação d e recu rsos 
humanos ness e campo relativamente novo que, atual mente, no Brasil, faz-se presente 
mais em cursos d e pós-graduação do qu e na g raduação . 

A Terminologia reserv a u m amplo espaço de su a metodologia à associação de 
conheci mentos lingüísticos a conheci mentos computacionais, o  que resulta, na maioria 
dos casos, n a elabo ração de mod ernos e pion eiros projetos de terminologia 
informati zad a. Ess e carát er interdisciplinar é muito i mportant e, pois p ermite a troca de 
informaçõ es necessárias p ara o prog resso de qualquer ciência. Da referida união nasceu 
a Terminótica, que consiste, segundo Daniel  Gouad ec (1992:47), em u m “ conjunto de 
situações e atividades nas  quais a In formática intervém para constituir, org anizar, 
administrar ou  explorar tecnologias” em favo r da Terminologia. 
 
2.2. Lingüística de corpus 

 
A construção de i mensos corpora (Bases de dados textuais) constitui u m 

avanço de grande valia para o ofício de elaborar dicionários, pois que possibilitam ao 
pesquisador o acesso a milhões de d ados, p rovenientes d e diversos textos, sem maiores 
esforços . Para a Terminologia, corpus é u m “ conjunto de textos selecionados que 
servem d e base para realizar uma análise terminológica” (Pavel e Nolet, 2002:119 ).  

Um corpus lingüístico in formatizado é, por sua vez, um conjunto de textos, 
que funcionam co mo u ma amostra d e determinad a língua, trat ado eletronicamente. Para 
isso, é n ecessário que esse conjunto de t extos seja rep res entativo, isto é, qu e contenha 
u ma v ariedade e u m nú mero su ficiente d e textos que possibilitem u ma idéia real de u m 
determinado aspecto lingüístico. Deve forn ecer u ma verd adeira “ fotografia” da língua 
sob o aspecto que se pretende investigar. Portanto, segundo Feltrin et al. (2002), a 
dificuldade de s e obter uma amostra que seja rep resent ativa é proporcional à 
abrangência do aspecto lingüístico a s er investigado. 

Baseamo-nos, para o levantamento das equivalên cias em fran cês, em obras de 
reconhecido v alor internacional. As s eguintes obras co mpus eram o corpus em francês: 

a. CID -9 e 10 (Cl assi ficação  Internacional das  Doen ças  – 9ª e 10 ª revisão); 
b. Daniel, F. Di ctionnaire de dermatologie , 1995; 
c. Touraine, R. e Revuz, J. D ermatologie clinique et  vén éreologie, 1997; 
d. Halioua, B. Dermatologie infectieuse , 1997;  
e. Bélaï ch, S. Le livre d e l’interne: d ermatologie et maladi es sexuellement 

trans missibles, 1997. 
Armazenamos o corpus em uma b ase d e dados textuais, utilizando  o software 

Hyperbase . Assi m, devido às inú meras ferrament as que possui, futuramente outros 
estudos de corpora em francês d e di ferent es n aturezas pod erão ser feitos. 
 
2.3. Ban cos e bas es de dados terminológicos 
 

A elaboração de ob ras t erminog ráfi cas multilíngües é um pro cesso qu e obriga 
a u ma extrema cautela. Esse processo exige o registro do uso real de cada termo, seu 
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contexto e suas oco rrên cias, para assegu rar su a confiabilidade. Este é u m p rocedi mento 
custoso, realizável principal mente por ban cos de dados  auto matizados. 

Os bancos d e d ados terminológicos são  as fontes através d as qu ais os 
tradutores especializados, as empres as multinacionais e as administraçõ es internacion ais 
se orientam cada v ez mais . Existem instrumentos desse tipo que s ão muito i mportantes 
e de fácil acesso p ara nu merosos usuários ao mesmo tempo , o que justifica o no me 
banco de dados. São grandes os serviços prestados por esses bancos em várias áreas, 
particularmente na Terminologia, u ma vez que as linguagens especializadas estão 
sempre recebendo neologis mos, e os ban cos de d ados podem s er atualizados . Podemos 
citar como  exemplo d e grandes  ban cos dess a natureza o EuroDicAutom , u m Banco de 
terminologia da União Européia, multilíngüe e gratuito, o TERMINU M, qu e estrutura 
fundos t erminológicos em 24 grandes áreas temáticas, o Grand di ctionnaire 
terminologique, Banco de terminologia do gov erno d e Quebec, entre out ros.  

O banco de dados é considerado de grande i mpo rtânci a para os estudos 
lingüísticos em geral pelo armazenamento elet rônico das informaçõ es. Ele pode ser 
definido como uma coleção de dados relacionados a u m tópico ou propósito específico e 
armazenados em forma de tab elas. Os dados são estruturados d e forma coerente e 
lógica, e têm como função forn ecer fundamentos para u m futuro des envolvimento de 
aplicação. Em um banco d e dados, cada entrada é ch amad a registro e cada categoria de 
informação mantida em um registro é ch amada campo . 

O software que permit e a construção d e um banco ou de uma base de dados 
precisa ter certas características que g arant am a co municação e a trans ferência das 
informaçõ es de maneira confi ável e eficaz, facilitando a co mpreens ão dos usuários. 
Aubert (1995:72) complementa essa reflexão, afirmando qu e “ um dos elementos-ch ave 
para assegurar a uniformidade des ejada, bem co mo a integ ração dos diversos trabalhos 
já concluídos, em and amento e futuros, é rep resent ado pela es colha de u m software que 
reúna características de mal eabilidade de con figuração, contenh a recu rsos integrativos, 
seja bastant e di fundido intern acional ment e (o qu e au menta a probabilidade de 
intercâmbio de levantamentos entre instituições), de fácil manuseio mes mo por 
pesquisadores co m pouca familiaridade com a in formática, e p ermita a conversão dos 
diversos arquivos para um processador de texto e/ou para algu m programa de editoração 
eletrônica, d e modo a facilitar a edição e impressão d e vo cabulários e glossários 
derivados dos levantamentos efetuados ”. No caso de nossas pesquisas, o Microsoft 
Access 2000 foi suficiente po r ser u ma ferramenta bastante utilizada e de expressiva 
eficácia, possibilitando a cl assi ficação, organização e apres entação em forma de tabela 
de todo o conjunto de informaçõ es consideradas i mportantes p ara nosso propósito, 
facilitando, assim, o acesso  aos d ados do  Vocabulário  Multilíngüe de Dermatologia. 

Um conjunto de bases de dados forma u m b anco de dados. As bas es de dados 
fornecem as definiçõ es utilizadas pelos bancos e podem ser demarcadas co mo 
representações ou mod elos de coisas, eventos e conexõ es que d efinem o ambiente 
dentro do qual elas funcion am. Têm como principais características a replicação míni ma 
de dados , o armazenamento e a integração d e d ados consistentes, a fl exibilidade entre 
programas e dados , o fácil des envolvi mento de aplicativos e a baixa manutenção de 
programas  (Fisher:2002). 

As bases de dados el etrônicas constituem u ma fonte riquíssi ma de informação 
para consultas e, co mo explica Biderman (2001:91), “ podem ajudar a melhorar a 
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qualidade dos dicionários e dos materiais didáticos. Podem, sobretudo, ajud ar na criação 
de programas  de processamento  auto mático d as línguas  para aplicações  variad as”. 

Procedemos à el aboração  de u ma fi cha terminológica eletrônica, através do 
programa Access 2000, para que o subseqüente registro e t ratamento dos dados 
multilíngües fosse ho mogên eo e permitisse rápido acesso aos dados. O modelo d a ficha 
terminológica eletrônica (FTE) foi proposto pela pro fessora orientadora, discutido em 
equipe e elabo rado especi al mente para a pesquisa. Para que o termo fosse tratado da 
forma mais co mpl eta possível, o preenchi mento das fi chas foi realizado metodicamente, 
a fi m de recolh er todas as in formações necessárias a respeito do  mes mo. 

A FTE é dividida em cinco sub formulários. O pri meiro contém todos os dados 
da língua de p artida, ou seja, os dados em po rtuguês const antes dos verbetes do VMD: 
termo -entrada, catego ria gramatical, marcas de uso, d efinição, outras designações, 
símbolo  de classi ficação, CID9 , CID10  e remissivas. Os dados da língua de partida 
foram exportados à b ase d e dados, d epois de devid amente preparados, ou melhor, 
depois que todos os microparadigmas dos v erbet es foram deli mit ados por u m ponto -e-
vírgula, elemento d emarcador de campo . Após esse trabalho, a transposição dos dados 
foi auto mática. Os demais quatro subfo rmulários que co mpõem a ficha terminológica 
eletrônica correspondem às quatro fontes em francês. Cad a u m cont a co m os seguintes 
campos: font e, termo p rincipal, categoria gramati cal, outras designações/ marcas de uso, 
definição/cont exto, co mo podemos  observ ar na figura abai xo: 
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No final, após o campo “Fonte 4”, encontram-se os campos co muns aos quatro 
subfo rmul ários, que são a CIM9 , a CIM10 , as notas sobre o termo e as notas sobre o 
trabalho. Para uma melhor visualização, segu e o modelo d essa p arte da fich a eletrônica: 

 

 
 
Após o preenchi mento das fi chas t erminológicas, p rocedemos, então, a u ma 

análise semântico -nocional de cad a termo, identi ficando o conjunto de características 
(traços s emânticos) dos mes mos , para v erificação da precisão das equivalências. 
Baseamo-nos, para tanto, nos ganchos terminológicos (descritores) dos di ferentes 
contextos e definiçõ es n a língua d e p artida e de cheg ada, que indicam t ais 
características. Não nos guiamos apen as pela ap arên cia formal dos termos, pois tal 
procedi mento poderi a incorrer em erros , principal mente no que concern e aos falsos 
cognatos. Finalmente, com todos os dados em mãos, estruturamos o sistema con ceptu al 
em francês, co m 500 termos  do campo 4 .Dermatos es. 

 
3. Conclusão 

 
A criação das bases de d ados terminológicos e textuais , bem co mo da fi cha 

eletrônica bilíngüe, colabora para a união dos conheci mentos sobre Terminologia e 
Lingüística aos pertencentes ao do mínio da Info rmática, pois p ercebe-se aí a interação 
existent e ent re tais do mínios  e a grande utilidade e efi cácia dos  resultados  dessa união . 
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Tais ciências não são i mportant es apen as para a co munidade científica, mas 
para toda a hu manidade, já que aco mpanh am os prog ressos técni cos e cientí ficos em 
todas as áreas do saber, mostrando, assi m, seu  caráter interdisciplinar. 

 
RESUMO: A Terminologia é u ma das áreas qu e mais se beneficia com os recu rsos 
oferecidos pela Lingüística Co mputacional . Elaboramos u m corpus eletrônico em 
fran cês, u ma b ase de d ados textuais e u ma ficha terminológica eletrônica, através do 
programa Access 2000 , seguindo os passos d a Terminologia moderna e os recu rsos da 
Lingüística Co mputacional. 
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