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Quando um rio corta, corta-se de vez  

o discurso-rio de água que ele fazia;  

cortado, a água se quebra em pedaços,  

em poços de água, em água paralítica.  

Em situação de poço, a água equivale  

a uma palavra em situação dicionária;  

isolada, estanque no poço dela mesma,  

e porque assim estanque, estancada; 

e mais: porque assim estancada, muda,  

e muda porque com nenhuma comunica,  

porque cortou-se a sintaxe desse rio,  

o fio de água por que ele discorria.  

O curso de um rio, seu discurso-rio,  

chega raramente a se reatar de vez;  

um rio precisa de muito fio de água  

para refazer o fio antigo que o fez.  

Salvo a grandiloquência de uma cheia  

lhe impondo interina outra linguagem,  

um rio precisa de muita água em fios  

para que todos os poços se enfrasem:  

se reatando, de um para outro poço,  

em frases curtas, então frase e frase,  

até a sentença-rio do discurso único  

em que se tem voz a seca ele combate. 

“Rios sem discurso” 

 (João Cabral de Melo Neto) 
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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objeto de estudo o fenômeno das colocações empregadas no 

âmbito do texto especializado da Economia à luz dos pressupostos teóricos da Terminologia. 

O principal objetivo é organizar um glossário das colocações especializadas da Economia no 

gênero artigo científico produzido por profissionais da área. Categorizamos sua frequência de 

uso, e por fim, identificamos a estrutura morfológica. As bases teóricas que conduzem a 

pesquisa são as teorias da Terminologia Wüster (1998), Gaudin (1993), Temmermam (2000), 

Cabré (1999); para o texto especializado Cabré e Estopà (2007); para o fenômeno da 

Fraseologia Pavel (1993), Blais (1993), Goaudec (1993), Bevilacqua (1996); para as 

colocações, Corpas Pastor (1996), Tagnin (2005), etc; para a organização de glossário 

Biderman (1993) Pontes (1996) e Welker (2004). Do ponto de vista metodológico recorremos 

à construção do corpus composto de 60 artigos coletados por meio do site da revista 

Brasileira de Economia Política. Em seguida utilizamos o programa computacional da 

Linguística de Corpus, intitulado Antconc versão 3.2.3w, software que utilizamos para 

exploração, extração e validação dos termos existentes no corpus. Do ponto de vista analítico, 

o estudo das colocações nos revelou como é profícuo o uso das colocações por especialistas 

em seus textos, pois foram coletadas 145 colocações que constituem o glossário. Acreditamos 

que a extração das colocações especializadas é um caminho promissor para a compilação de 

glossários, enciclopédias e dicionários terminológicos, que tenham como utilidade registrar o 

uso do fenômeno fraseológico de cunho técnico científico, em nosso caso da Economia. 

 

 

Palavras-chave: Terminologia. Colocações. Linguística de Corpus. Glossário. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation has as object of study the phenomenon of the placements used in the scope 

of the specialized texts of the Economics in light of two theoretical presuppositions of 

Terminology.The main goal objective is to organize a glossary of the specialized placements 

in the scientific article genre written by professionals of the area.We categorized its frequency 

of use and identified its morphological structure organization. The theoretical bases that lead 

to the research are the theories of Terminology as proposed by Wüster (1998), Gaudin (1993), 

Temmermam (2000), Cabré (1999); for the specialized text Cabré and Estopà (2007); for the 

phenomenon of Pavel Phraseology (1993), Blais (1993), Goaudec (1993), Bevilacqua (1996); 

for placements, Corpas Pastor (1996), Tagnin (2005) among others, for the glossary 

organization Biderman (1993), Pontes (1996) and Welker (2004). From a methodological 

point of view, the corpus was composed of 60 articles collected through the site of a Brazilian 

magazine of Political Economy. Next, we used the computational program of the Corpus 

Linguistics entitled Antconc version 3.2.3w, software that we used to explore, extract and 

validate two existing terms in the corpus. From the analytical point of view, the study of the 

placements revealed the usefulness of the placements by specialists in their texts, since they 

were collected in 145 positions that constituted the glossary. We believe that the extraction of 

specialized placements is a promising way for the compilation of glossaries, encyclopedias as 

well as terminological dictionaries, that could be used to record the use of the phraseological 

phenomenon, of scientific character as we did in our study. 

 

 

Key-words: Terminology. Placements. Linguistics of Corpus. Glossary. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A Terminologia é uma ciência que vem se destacando dentro dos estudos linguísticos, 

porque se preocupa em estudar a língua especializada em contexto de uso especializado, ou 

seja, a linguagem usada por grupos específicos do conhecimento como a linguagem da 

tecnologia, da medicina, da economia, por exemplo, para tentar dar conta das mudanças 

socioeconômicas e tecnológicas que ocorrem na sociedade. Aliada às novas tecnologias a 

Terminologia tem ganhado cada vez mais espaço nas pesquisas do âmbito de língua 

especializada, em virtude de transformações vividas pelas sociedades, sobretudo no nível 

tecnológico e econômico.  

Nossa proposta nesta dissertação é realizar um estudo sobre o léxico, especificamente, 

as fraseologias a que denominamos aqui de Colocações da área especializada da Economia. 

Partimos de uma concepção comunicativa com respaldo nos pressupostos teóricos da 

Terminologia, considerando o texto especializado, da Fraseologia especializada e das 

Colocações. Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa são da Linguística de 

Corpus (LC) e da Terminografia (detalhados no capítulo 2). 

 No decorrer do trabalho, pretendemos responder a seguinte indagação: Como organizar um 

glossário das colocações do texto especializado da Economia? Outras questões 

complementam a primeira para que tenhamos uma clareza melhor sobre o tema. 

 

• Como categorizar as colocações especializadas no corpus? 

• Como identificar a estrutura morfológica das colocações especializadas? 

 

O estudo da linguagem especializada já é bastante desenvolvido em outros países como 

Espanha, por exemplo. No Brasil, há pesquisas nesta área que envolvem o estudo dos termos 

simples ou das fraseologias especializadas. Apresentamos alguns trabalhos relevantes que 

versam sobre a temática da Fraseologia dentre eles, destacamos: Matuda (2011), que fez uma 

pesquisa sobre A fraseologia do futebol: um estudo bilíngue português-inglês. Em sua 

dissertação a autora propõe uma amostra de verbete fraseológico para o termo “Gol”, baseada 

na Terminologia Textual, bem como na Tradução Técnica.   

Outro trabalho que merece destaque é a tese sobre Fraseologias jurídicas: estudo 

filológico e linguístico do período colonial de Ximenes (2013), que apresenta um glossário 
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terminológico das fraseologias dos autos de querela do estado do Ceará. Em sua pesquisa o 

autor utiliza as bases teóricas do texto especializado, unidades fraseológicas de língua comum 

e especializada, e ainda aspectos da Filologia. 

Santiago (2013) desenvolve um estudo sobre Unidades fraseológicas especializadas em 

ambientes virtuais de aprendizagem: uma proposta de um sistema classificatório com base na 

valência verbal.  O autor descreve a constituição e o papel que as unidades desempenham 

junto à EAD. Utiliza as bases teóricas das unidades fraseológicas de língua especializada para 

a sua análise, bem como versa sobre os pressupostos da gramática de valências, buscando 

apoio principalmente na classificação sintático-semântica dos verbos. 

Por fim, destacamos ainda, Bevilacqua (1996), em sua pesquisa intitulada A fraseologia 

jurídico-ambiental, que apresenta um importante panorama no que diz respeito aos estudos 

relacionados à Fraseologia. Nesta pesquisa a autora propõe uma cadeia de caracteres 

especializados para a identificação das unidades fraseológicas através da frequência, 

apontadas por unidades fraseológicas com e/ou sem pivô terminológico. 

Esses estudos abordam as teorias e as metodologias que orientam as pesquisas na área 

que serviram de apoio e de guia para a realização da nossa pesquisa, no que concerne aos 

estudos do texto especializado, colaborando, assim, em algum momento com seus modelos de 

glossário e o tratamento dado ao fenômeno. 

Diante desses trabalhos realizados que dão conta do fenômeno linguístico das 

fraseologias especializadas, nossa pesquisa se insere, promovendo o estudo da linguagem da 

Economia como uma forma de contribuir para o desenvolvimento da área na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, já que nesta instituição existe o curso de Ciências 

Econômicas. Com base nesta realidade, acreditamos que este trabalho torna-se de maior 

relevância, uma vez que permite-se fazer fazendo-se relevante um levantamento da linguagem 

especializada e, em função disso, compor um glossário dos usos das lexias especializadas que 

denominamos de colocações em textos produzidos por especialistas da área. 

A motivação para o desenvolvimento deste tema surgiu a partir da nossa participação 

em um projeto de pesquisa sobre os estudos da Lexicografia e áreas afins, em que atuamos 

como bolsista do PIBIC/CNPq. Na oportunidade participamos de um seminário temático 

intitulado Léxico e LC, em que foram apresentados os pressupostos teóricos e metodológicos 

da Terminologia em conjunto com as ferramentas computacionais de programas tecnológicos 

do campo da informática, que caminha lado a lado com a LC.  
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Essa pesquisa trata de averiguar como os especialistas fazem uso dessas colocações 

observando a e em que frequência e a ocorrência elas aparecem no corpus. A identificação 

das colocações nos possibilitará observar o texto especializado, reconhecer os sentidos que 

elas evocam, contribuindo para o entendimento do léxico especializado. Esta pesquisa tem 

como finalidade contribuir para a divulgação do conhecimento amplo da linguagem técnica, 

para o ensino/aprendizagem do público específico da área, ou seja, os estudantes das ciências 

econômicas e afins, como também pesquisadores e especialistas que se dedicam a estudar os 

aspectos técnicos científicos da área econômica. 

Temos como objetivo principal, organizar um glossário das colocações especializadas 

da Economia. Para isso temos como objetivos específicos i) categorizar as colocações 

especializadas no contexto de uso, conforme sua frequência e, ii) identificar a estrutura 

morfológica das colocações especializadas, no corpus. 

Dessa forma, partimos da língua escrita e do texto especializado produzido por 

especialistas da área, a maioria doutores e mestres. Abordamos as principais teorias da 

Terminologia Wüster (1998), Gaudin (1993), Temmermam (2000); Cabré (1999), com 

destaque para a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT). Para o texto especializado 

tomamos por base Cabré e Estopà (2007). Para o estudo sobre o fenômeno de Fraseologia 

tanto da língua comum quanto da especializada nos embasamos em Pavel (1993), Blais 

(1993), Goaudec (1993), Bevilacqua (1996) dentre outros que estudam o fenômeno. Sobre a 

temática das colocações, baseamo-nos de Corpas Pastor (1996), Tagnin (2005), etc. Para o 

estudo e organização de glossário tomamos as orientações de Biderman (1993) Pontes (1996) 

e Welker (2004). 

Do ponto de vista metodológico construímos o corpus constituído por 60 artigos 

científicos especializados da área da Economia, que foram selecionados da revista online (tal), 

disponibilizados no site da revista Brasileira de Economia Política.  Após a seleção, fizemos 

downloads dos textos e os salvamos em extensão do programa PDF1. Após este processo de 

coleta, leitura e limpeza dos arquivos, os artigos foram convertidos para o formato txt2, em 

seguida, foram salvos no programa bloco de notas. Por fim, organizamos os textos em pastas, 

                                                 
1 A sigla inglesa PDF significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um formato de 

arquivo criado pela empresa Adobe Systems para que qualquer documento seja visualizado, independente de 

qual tenha sido o programa que o originou. Fonte: <https://www.significados.com.br/pdf/>. 

 
2 txt é uma extensão arquivo para arquivos de texto que geralmente contêm muito pouco formatação (ex: sem 

negrito ou itálico). A definição precisa do txt formato não é especificado, mas normalmente coincide com 

o formato aceito pelo sistema terminal ou simples editor. Arquivos com a extensão. Fonte: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquivo_de_texto>. 

 

https://www.significados.com.br/pdf/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquivo_de_texto
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para facilitar o manuseio através das ferramentas do programa computacional da LC, 

intitulado Antconc versão 3.2.3. (Melhor especificado no capítulo 2). 

Esta dissertação está organizada em três capítulos, acompanhados da conclusão, das 

referências e os apêndices. 

No capítulo 1, apresentamos as bases teóricas que utilizamos para fundamentar nossa 

investigação, assim sendo, traçamos um resgate das principais vertentes teóricas, perpassando 

pela Terminologia, o texto especializado, o fenômeno das fraseologias de língua comum e 

especializada, das colocações e por fim, destinamos uma seção para falar a respeito do 

glossário fraseográfico. 

No capítulo 2, descrevemos os pressupostos metodológicos que adotamos para a 

realização da pesquisa. Apresentamos a sua natureza, os pressupostos da LC e o programa 

computacional utilizado para a extração e etiquetagem do corpus. Em seguida, mostramos o 

número e o locus de onde foram coletados os artigos da Economia que compõem o corpus 

expomos as etapas de reconhecimento das colocações especializadas, apresentamos a 

organização do glossário sua macro e microestruturas. 

No capítulo 3, que pretende ser a maior contribuição da nossa pesquisa, apresentamos o 

glossário fraseográfico com um total de 145 colocações especializadas da Economia. 

Esperamos que esta dissertação contribua para avanços futuros sobre os estudos da 

Terminologia, Fraseologia Especializada e Colocações. Buscamos preencher algumas lacunas 

existentes nos estudos desenvolvidos no âmbito da pós-graduação no Brasil, especificamente, 

na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.  
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1 AS TEORIAS EM TORNO DO LÉXICO 
 

 

Neste capítulo, apresentamos as bases teóricas que conduzem a pesquisa. Inicialmente, 

introduzimos uma seção sobre a origem e as principais teorias da Terminologia; logo adiante, 

abordaremos o texto especializado e, em seguida, trataremos do fenômeno da Fraseologia 

com destaque para as especializadas, com destaque para a discussão sobre o tema das 

colocações. Por fim, introduzimos uma seção sobre a prática de produção de glossários 

fraseográficos, em que apresentamos a importância do glossário especializado que compõe o 

produto final desta dissertação. 

 

1.1 Terminologia: origem e abordagens 

 

O surgimento dos estudos em Terminologia ocorre desde o século XVII, quando as 

primeiras pesquisas foram feitas por profissionais especializados de diferentes áreas, que 

postulavam categorizar os conceitos técnicos e científicos. Todavia, foi somente a partir do 

século XX, que houve um avanço significativo referente as investigações sobre a 

Terminologia. Assim, destacamos que o pioneiro neste avanço foi o engenheiro Austríaco 

Eugen Wüster que defendeu a tese de que deveria existir a criação de uma ciência e/ou 

disciplina capaz de padronizar os termos técnicos-científicos no plano interacional e 

comunicativo das linguagens especializadas, diferenciando-as das linguagens comuns. Cabré 

aponta que a Terminologia apresentava três objetivos gerais: 

 

 

1) Eliminar a ambiguidade das linguagens técnicas por meio da 

padronização da terminologia a fim de torná-las ferramentas eficientes de 

comunicação; 2) Convencer a todos os usuários de linguagens técnicas dos 

benefícios da terminologia padronizada; 3) Estabelecer a Terminologia como 

uma disciplina para todos os propósitos práticos e dar a ela o status de 

ciência. (CABRÉ, 2003, p. 165)3. 

 

A Terminologia abrange várias áreas do conhecimento, tomando por base a formação e 

a estruturação do léxico. Na perspectiva de Wüster (1998), a Terminologia é uma ciência que 

                                                 
31) To eliminate ambiguity from technical languages by means of standardization of terminology in order to 

make them efficient tools of communication; 2) To convince all users of technical languages of the benefits of 

standardized terminology; 3) To establish terminology as a discipline for all practical purposes and to give it the 

status of a science.(CABRÉ, 2003, p. 165). 
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se ocupa de estudar os textos especializados, dessa maneira essa ciência se preocupa em 

padronizar o uso dos termos específicos de uma área especializada. Nesse sentido, o estudo 

dos termos técnico-científicos e especializados foram sendo sistematizados por estudiosos e 

pesquisadores do léxico, tais como Pontes (2009), Ximenes (2013), Santiago (2013) entre 

outros. Sobre a Terminologia, Sager (1990, p.4) afirma que: 

 

 

A terminologia diz respeito ao estudo e ao uso de sistemas de símbolos e 

signos linguísticos empregados para a comunicação humana em áreas de 

atividades de conhecimentos especializados. É primeiramente uma disciplina 

linguística. [...]. Tem caráter interdisciplinar, uma vez que também toma 

emprestados conceitos e métodos da semiótica, epistemologia, classificação, 

etc. [...] Apesar de a Terminologia ter sido no passado muito mais ligada aos 

aspectos lexicais das línguas de especialidade, o seu escopo abrangia a 

sintaxe e a fonologia. No seu aspecto aplicado, a terminologia está 

relacionada a lexicografia e aos usos de técnicas da ciência da informação e 

da tecnologia.4 

 

 

O reconhecimento da Terminologia como disciplina no espaço acadêmico se deu a 

partir da necessidade comunicativa das línguas de especialidades abrangerem três âmbitos 

principais: sociopolítico, acadêmico e científico. Haja vista que essa difusão do conhecimento 

especializado foi um avanço para a implantação das novas tecnologias e formação 

profissional nos mais variados níveis linguísticos.  

Como consequência desse reconhecimento, a Terminologia passou a ser tratada de 

maneira descritiva a fim de expressar a realidade. Logo, com o aumento dos manuais, 

glossários, enciclopédias e dicionários técnico científico especializados, a Terminologia 

alcançou um novo nível no campo do conhecimento, sendo capaz de promover ligações entre 

os campos científico, tecnológico e cultural, uma vez que existem diversas comunidades de 

falantes com culturas e terminologias próprias do campo das comunicações especializadas. 

Sobre as concepções teóricas e práticas da Terminologia, Cabré (2005, p.4), destaca os 

cinco elementos mais relevantes. 

 

 
1) A multiplicação dos intercâmbios plurilíngues entre línguas de status 

sociopolítico e tipo linguístico distintos, com destaque para os países com 

                                                 
4 “Terminology is concerned with the studyand use of the systems of symbols and linguistics signs employed for 

human communication in specialized areas of knowledge and activities. It is primarily a linguistic discipline (...) 

It is inter-disciplinary in the sense that it also borrows concepts and methods from semiotics, epistemology, 

classification, etc. (...) Although terminology has been in the past mostly concerned with lexical aspects of 

specialized languages, its scope extends to sintax and phonology. In its applied aspect terminology is related to 

lexicography and uses techniques of information Science and technology.” 



20 
 

 

 

culturas muito distantes; 2) Diversas necessidades de transmissão do 

conhecimento especializado;3) A multiplicação dos temas de intercâmbio 

internacional devido ao crescimento acelerado do conhecimento e à 

diversificação dos conteúdos especializados; 4) A difusão do conhecimento 

especializado e a extensão da formação especializada; 5) A ampla 

implantação de tecnologias em todo o espectro profissional.5 

 

 

As concepções mencionadas anteriormente nos remetem aos conceitos e métodos 

adotados, no que diz respeito aos estudos do léxico geral e especializado no tratamento dado 

às palavras e seu funcionamento dentro do texto especializado, bem como o desenvolvimento 

da Terminologia. 

Os estudos relacionados à Terminologia se apresentam em quatro campos teóricos mais 

conhecidos, são eles: a Teoria Geral da Terminologia (TGT) proposta por Wüster (1998), a 

Socioterminologia proposta por Gaudin (1993), a Teoria Sociocognitiva da Terminologia 

(TST) defendida por Temmerman (2000) e a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) 

elaborada por Cabré (1999). 

Adiante mostraremos mais detalhadamente cada uma dessas tendências que 

impulsionaram o desenvolvimento e consolidação da ciência terminológica no âmbito dos 

estudos linguísticos e lexicais. 

 

 Teoria Geral da Terminologia  

 

A Teoria Geral da Terminologia (TGT), elaborada por Wüster (1998) é, sem sombra de 

dúvidas, a teoria que deu início aos estudos relacionados ao tema. Este autor proporciona 

reflexões iniciais sobre a importância de uma disciplina ou ciência que estivesse voltada para 

o estudo das linguagens especializadas. Krieger e Finatto asseguram que: 

 

 

A teoria wüsteriana justifica seu papel de referência porque auxiliou a 

Terminologia a estabelecer-se como campo de conhecimento com 

                                                 
5
1) La multiplicación de los intercambios comunicativos plurilingües entre lenguas de diferentes estatus 

sociopolíticos y de distinto tipo lingüístico, entre países con sistemas culturales muy diferentes y en situaciones 

de distinto grado de desarrollo económico y tecnológico. 2) La diversificación de las situaciones de 

comunicación especializada a causa de la diversidad de necesidades en la transmisión del conocimiento 

especializado. 3) La multiplicación de los temas de intercambio internacional causada por un crecimiento 

acelerado del conocimiento, tanto en intensidad como en extensión, y por la diversificación de los contenidos 

especializados. 4) La difusión del conocimiento especializado a través de los medios de comunicación de masas 

y la extensión de la formación especializada. 5) La aparición y amplia implantación de las tecnologías en todo el 

espectro profesional. 
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fundamentos epistemológicos e objeto próprio de investigação. Ao 

desenvolver importantes reflexões sobre a Terminologia como disciplina, 

bem como sobre as unidades terminológicas em muitas de suas feições, 

Wüster recorre a elementos da Linguística, ciência que integra a 

interdisciplinaridade com que concebeu a Terminologia. (KRIEGER & 

FINATTO, 2004, p. 32). 

 

 

Diante deste posicionamento, podemos constatar que, para Wuster, a Terminologia 

mantém relação de interdisciplinaridade com os estudos linguísticos e tem como objeto de 

estudo o léxico especializado das linguagens especializadas. 

As linguagens especializadas diferem das linguagens comuns, pois apresentam um 

sistema próprio de um determinado domínio do conhecimento caracterizando-se como 

especializada. 

Dessa maneira, observamos que o léxico especializado é constituído por expressões e 

termos que são próprios de um campo técnico-científico, profissional e sociocultural de 

algumas comunidades de usuários da língua em situação específica no âmbito de trabalho que 

conseguem produzir seus próprios termos para nomear as coisas de que necessitam e utilizam, 

constituindo, assim, uma forma de criar suas próprias terminologias. 

Segundo Matuda (2011), a Teoria Geral da Terminologia (TGT) tinha como meta 

priorizar o conceito em detrimento da designação. Para a autora, a forma como os termos 

eram escritos se sobrepunham perante a forma oral. Dessa maneira, o objetivo final desta 

teoria era simplesmente auxiliar na produção de glossários plurilíngues, essa vertente 

permitiria ao especialista não só consultar o termo em sua língua materna, como também seus 

equivalentes em outras línguas.  

Essa propriedade plurilíngue configurou a TGT como “uma Terminologia 

representativa, já que era fundamental dominar e etiquetar a informação, e prescritiva, pois as 

terminologias precisavam ser controladas para que a comunicação fosse eficaz”. (ALMEIDA, 

2003, p. 14). Dessa forma, ressaltamos que o controle dos termos e expressões de cunho 

terminológico foi um marco importante para o desenvolvimento e surgimento das outras 

vertentes e teorias terminológicas, uma vez que a padronização das linguagens especializadas 

retirava os termos em seu estado “puro”, ou seja, palavras e expressões próprias e específicas 

de um campo das linguagens de especialidade. 

Com os estudos da TGT, as unidades lexicais especializadas passaram a ser analisadas 

em seus contextos reais de uso, de acordo com seus níveis de ocorrência e frequência nos 

contextos em que eram inseridas. Todavia, a TGT não se deteve a estudar os aspectos 



22 
 

 

 

relacionados às mudanças de ordem sistêmicas, semânticas e pragmáticas, que por sua vez, 

geravam os processos de variação e sinonímia. 

A TGT não postulava que o termo se comportava de modo semelhante com o léxico da 

linguagem comum, pois, para essa teoria, o léxico da língua de especialidade constituía uma 

língua à parte, que deveria ser separada da língua comum. Com a compreensão e aceitação de 

que a palavra e o termos não se distinguem a priori é que foi possível compreender que o 

conteúdo especializado conduz as escolhas lexicais necessárias aos atos comunicativos.  

Krieger (2001) aponta que toda a reflexão acerca da palavra e do termo culminou em 

um grande impulso para o estudo do termo e, consequentemente, para o desenvolvimento da 

Terminologia. A partir dessas reflexões, começaram também os fundamentos descritivos e 

explicativos, aprofundando, assim, a compreensão dos aspectos terminológicos ligados à 

TGT, bem como sua integração ao conjunto dos estudos como um fenômeno de cunho 

linguístico e terminológico. 

Entendemos que a TGT foi a teoria que impulsionou os estudos em Terminologia. 

Todavia, em seu início, apresentou algumas lacunas, pois não considerou a linguagem oral, 

dando a entender que era na linguagem escrita que se obtinham os termos. Desse modo, 

recusou os aspectos pragmáticos da língua em uso, deixando de lado os processos de variação 

terminológica, que só mais tarde, com o surgimento de outras teorias ligadas a Terminologia 

viriam ocupar e investigar essas questões deixadas de lado pela TGT. 

 

 Socioterminologia 

 

A Socioterminologia, introduzida por Gaudin (1993), apresenta um panorama que não 

parte do termo, mas sim do uso das línguas vivas. Dessa maneira, o autor aponta que se deve 

considerar primeiramente as variações sociodiscursivas, para depois chegar-se à análise dos 

termos. Assim, esta teoria terminológica compreende que os termos são variáveis e não 

homogêneos, constituindo assim sistemas pluralizados que são descritos em níveis sociais e 

discursivos reais, nas variações que ocorrem na língua em uso. Assim, a Socioterminologia 

postula que, mesmo em uma organização de termos e textos especializados, há uma variação 

que categoriza as unidades lexicais especializadas, pois estas estão vinculadas ao campo 

comunicativo em que os falantes estão inseridos. 

 Gaudin (1993, p. 216), afirma que: 
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[...] a socioterminologia, supostamente ultrapassa os limites de uma 

terminologia ‘de escrivão’, deve localizar a gênese dos termos, sua recepção, 

sua aceitação, mas também as causas do insucesso e as do sucesso, no 

âmbito das práticas linguísticas e sociais concretas dos homens que 

empregam tais termos. Estas práticas são essencialmente as praticadas em 

esferas de atividade. Eis porque a socioterminologia teve que atender as 

reflexões sobre os vínculos que se criam entre trabalho e linguagem.6 

 

 

Entendemos que os termos podem variar de acordo com as práticas linguísticas e sociais 

que são desenvolvidas e aplicadas no setor do trabalho e das relações da linguagem nas 

diferentes instâncias especializadas. O uso dos termos surge do envolvimento dos falantes 

com as práticas linguísticas e sociais que são naturais entre eles, pois exercer a comunicação 

através da linguagem, é algo concreto e que pode estabelecer relações de categorização das 

unidades linguísticas, que deixam de ser comuns e passam a figurar em um domínio 

especializado, que, muitas vezes, só é compreendido pelos falantes que estão envolvidos neste 

meio social vigente. 

A variação socioterminológica que ocorre no termo pode ser motivada pelas relações 

sociolinguísticas condicionadas por variáveis como idade, sexo, grau de escolaridade etc. que 

provocam as mudanças naturais na língua. 

  Faultisch (1995) menciona que a Socioterminologia se fundamenta na sociolinguística, 

que, por sua vez, traz consigo características próprias da variação da língua. Dessa forma, 

ressaltamos que os termos podem variar de acordo com o contexto e essa teoria terminológica 

se aproxima da linguagem comum, pois entendemos que as variações sociolinguísticas, ao 

ocorrerem no âmbito terminológico, contribuem para a naturalização dos termos, ou seja, que 

estes termos podem figurar nas linguagens, mudar e adquirir novas formas e “roupagens” 

fonéticas, semânticas, morfológicas e sintáticas. De acordo com Gaudin (1993, p. 120): 

 

 

A variação linguística está no cerne do dilema terminológico que reside na 

coexistência de sistemas de noções de caráter translinguístico e da 

necessidade de expressá-las no interior da tradição de uma língua e no 

respeito de suas coerções de formação. Este elo entre a linguagem e o 

conhecimento obriga que se preste atenção às especificidades das línguas: a 

terminologia deve respeitar as identidades culturais porque as línguas têm 

                                                 
6 [...] la socioterminologie, pour peu qu’elle veuille dépasser les limites d’une terminologie “greffieère”, doit 

replacer la genèse des terms, leur rèception, leur acceptation mais aussi les cause de leur échec et les raisons de 

leur succès, au sein des pratiques langagières et sociales concrètes des hommes qui les emploient. Ces pratiques 

sont essentiellement celles qui s’exercent dans des sphères d’activité. C’est pourquoi la socioterminologie devait 

rencontrer les réflexions sur les liens qui si nouent entre travail et langage. 
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estruturas diferentes que correspondem a maneiras de pensamento e 

expressão.7 

 

 

Com o advento da Socioterminologia, principiada na década de 80, passou-se a 

considerar que essa nova e promissora vertente dos estudos terminológicos, poderia ser o elo 

de ligação entre a linguagem e o conhecimento. Essa parte da Terminologia integra a 

linguagem a partir das especificidades culturais das línguas. A Socioterminologia foi 

influenciada pelas teorias variacionistas de descrição da língua, e passou a ser reconhecida e 

validada por meio das questões relativas à comunicação profissional, sociocultural, e técnico-

científico, sob o ângulo de três perspectivas distintas apontadas por Gaudin (1993): 

 

1 Linguístico, de fundo gramatical, também variacionista, incluindo sua 

dimensão textual, pragmática e discursiva; 

2 Cognitivo, vinculado ao reconhecimento das dinâmicas do conhecimento; 

3 Sociológico, relativo às repercussões sociais de implantação de 

terminologias.8 

 

Logo, a Socioterminologia contempla esses três campos que estão, por sua vez, 

interligados com as questões linguísticas e ainda faz uma estreita ligação com as demais 

teorias terminológicas existentes, visto que esta vertente teórica se situa no âmbito 

comunicativo, cognitivo e sociológico, bem como apresenta elementos de contribuição para a 

Terminologia no que concerne às questões das variações dos termos, de acordo com as 

mudanças sociais  ocorridas nas línguas naturais no transcorrer do tempo. 

Assim, ressaltamos que a Socioterminologia tem como foco o estudo dos termos sob 

uma perspectiva linguístico-social, isto é, fundamenta-se na análise das condições sociais e 

linguísticas de circulação dos termos. Portanto, quanto mais o estudo dos termos das línguas 

de especialidades envolve-se com o social, mais se tornam necessárias a aceitação da variação 

lexical e a negação da univocidade terminológica. 

 

 

                                                 
7La variété des langues est au coeur du dilemme termiologique qui réside dans la coexistence desystèmes de 

notions à caractère translinguistique et de la nécessité de les exprimer à l‘intérieur de la tradition d‘une langue et 

dans le respect de ses contraintes de formation de la langue. Ce lien entre langage et connaissance oblige à prêter 

attention aux spécificités des langues: la terminologie doit-elle faire respecter les identités culturelles parce que 

les langues ont des structures différentes qui correspondent à des habitudes de pensée et d‘expression différentes. 

 
8 1 Linguistique, grammaticale, également variationnelle, y compris sa dimension textuelle, pragmatique et 

discursive; 

2 Cognitif, lié à la reconnaissance de la dynamique de la connaissance; 

3 Sociologique, concernant les répercussions sociales de la mise en œuvre de la terminologie. 
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 Teoria Sociocognitiva da Terminologia 

 

A Teoria Sociocognitiva da Terminologia (TST) propõe uma reformulação em relação à 

TGT, uma vez que, essa nova vertente destaca as possíveis contribuições advindas da 

semântica cognitiva, tanto para teoria como para a prática da Terminologia. A principal 

representante dessa abordagem teórica é Temmermam (2000) que apresenta, em sua tese de 

doutorado, um estudo que posteriormente foi publicado em livro com o título: Em direção a 

uma nova maneira de descrição terminológica: a abordagem sociocognitiva. 

A TST defendida por Temmerman (2000) postula que o termo está sempre em constante 

evolução, assim sendo, esta teoria se distancia da univocidade proposta pela TGT, pois, para a 

TST, os termos são vistos como unidades de modelos cognitivos e culturais, que têm em seu 

funcionamento a compreensão polissêmica do termo. Dessa forma, a TST considera que os 

termos vêm sempre evoluindo e trazem consigo os fenômenos de sinonímia e polissemia. 

Finatto (2014), apresenta meios normalizadores para a confecção de glossários de cunho 

técnico-científico que perpassam pela história e diacronicidade da linguagem, ou seja, da 

formação lexical comum as línguas especializadas, ganhando status nas investigações junto à 

Terminologia.  Finatto (2014, p. 446) destaca que: 

 

 

a perspectiva sociocognitiva da Terminologia demandará um glossário que 

conjugue informações linguísticas e informações sobre a história do 

desenvolvimento de um dado termo/conceito. Assim, seus verbetes deverão 

ilustrar como se conforma uma unidade de compreensão – do passado ao 

presente –, com destaque para a metaforização nas designações e definições. 

Textos diferentes épocas ajudarão a trazer subsídios para um enfoque 

diacrônico das terminologias e das respectivas unidades de compreensão. 

 

 

Concordamos com o pensamento da autora, ao compreendermos que a TST busca 

definir os textos terminológicos não apenas com base no presente, mas também se baseando 

em estudos diacrônicos, para dessa forma tentar compreender o desenvolvimento das 

linguagens especializadas. 

Teixeira (2008) aponta que a TST, além de reforçar a necessidade de interação entre 

terminologias e sistemas computadorizados de gestão terminológica, enfatiza três outros 

aspectos da compilação de dicionários técnicos, o que para o nosso trabalho pode contribuir 

no que concerne às reflexões teóricas e metodológicas da criação de nosso glossário. Vejamos 

os três aspectos abaixo: 
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i) a consideração do público alvo na seleção e descrição das unidades de 

interpretação que comporão a obra terminográfica; ii) o uso mandatório de 

dados provenientes de corpora textuais, contendo discursos reais para a 

pesquisa terminológica; iii) a proposta de organização da terminologia das 

áreas de especialidade com base em estruturas prototípicas e modelos 

cognitivos. (TEIXEIRA, 2008, p. 58. Grifos da autora). 

 

 

Dessa forma, devemos considerar esses três aspectos da TST, em se tratando de propor 

um glossário terminológico, visto que esses três elementos em destaque pela autora são de 

fundamental importância, pois estamos trabalhando com textos especializados, que serão, por 

sua vez, destinados a um determinado público-alvo, e com estruturas específicas. 

 

 Teoria Comunicativa da Terminologia  

 

A Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) surgiu com o advento dos estudos de 

Cabré (1999), mais precisamente com sua tese de doutorado. A autora se fundamenta na 

estruturação dos componentes lexicais e temáticos da língua, destaca que os termos são 

específicos de uma determinada área temática do conhecimento especializado e que os termos 

são partes integrantes de uma concepção de linguagem comunicacional e cognitiva, que se 

integram às bases linguísticas, cujo intuito é o de abranger tentar explicar os processos 

comunicativos das linguagens especializadas em seu uso real.  Cabré (1999, p.126) considera 

que: 

 

 

[...] tanto o conhecimento especializado, quanto os textos especializados, 

como as unidades terminológicas podem ocorrer em diferentes níveis de 

especialização e ser descritas em diferentes níveis de representação. [...] Só 

assim, a terminologia do desejo passa a ser a terminologia da realidade.9 

 

 

Dessa forma, entendemos que o conhecimento especializado se estrutura em níveis 

distintos, sendo que cabe à Terminologia a caracterização e validação dos termos, 

apresentando os princípios norteadores da comunicação e do uso real das linguagens 

especializadas. 

                                                 
9[...] tanto el conocimiento especializado, como los textos especializados, como las unidades terminológicas 

pueden ser utilizados en diferentes niveles de especialización y ser descripciones en diferentes niveles de 

representación. [...] Só assim, una terminología de la realidad. 
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Sobre a TCT, podemos mencionar que avançou em termos teóricos, visto que essa 

vertente se preocupa com os aspectos sociolinguísticos e pragmáticos relacionados ao termo e 

ao texto devido às mudanças socioeconômicas e tecnológicas ocorrentes na sociedade. Essa 

vertente é, segundo Santiago (2007, p. 31):  

 

 

Constituída por mudanças motivadas no âmbito da linguagem e também no 

âmbito socioeconômico. O crescimento que experimentou a linguística com 

o uso da língua, partindo dos aspectos pragmáticos, sociolinguísticos, das 

Teorias do Texto, sob a perspectiva da Análise do Discurso e pelas 

transformações vividas pelas sociedades, sobretudo no nível tecnológico e 

econômico. 
 

 

Ressaltamos que essas mudanças contribuíram para que os aspectos comunicativos de 

um determinado campo técnico-científico, de cunho terminológico, tenham alcançado status 

em níveis sociais, tecnológicos e econômicos frente aos estudos da linguagem. Cabré (1999) 

defende que a TCT é interdisciplinar, dessa forma a autora destaca que “a Terminologia é 

vista como uma matéria interdisciplinar que integra fundamentos das ciências da língua, das 

ciências de cognição e das ciências sociais. Sendo assim, a unidade terminológica é, ao 

mesmo tempo, uma unidade linguística, cognitiva e sociocultural” (CABRÉ, 1999, p. 70). 

Pearson (1998, p. 36) apresenta uma breve classificação e descrição de situações 

comunicativas em que a TCT pode ser usada, ou seja, em que a probabilidade de uso de 

unidades lexicais terminologicamente ativadas é maior. O autor apresenta quatro situações, 

todas lidando com o texto em sua forma escrita. Vejamos:  

 

 

1) A comunicação ocorre entre especialistas, em que a linguagem 

especializada é compartilhada por todos e, portanto, apresenta alta densidade 

terminológica; 

2) A comunicação ocorre entre especialista e iniciantes, em que há a 

necessidade de incluir explicações que utilizam vocabulário mais geral (não-

termos) para explicar certos conceitos; 

3) A comunicação se dá entre um relativamente especialista para “não-

iniciados” (adultos que não necessariamente estão envolvidos com a área 

específica), em que a densidade terminológica é muito baixa, já que não há 

um conhecimento anterior no assunto; 

4) A comunicação se dá entre professor aluno, como em livros didáticos ou 

manuais de instrução, em que há uma inclusão maior de explicações e 

definições, embora não se espere que a compreensão dos conceitos chegue a 

um nível tão alto quanto a esperada do segundo grupo.10 

                                                 
10

1)The one in which communication takes place among specialists, where the specialized language is shared by 

all and therefore has a high terminological density;  
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Entende-se que o processo comunicativo da TCT está organizado hierarquicamente em 

uma escala em que a linguagem especializada é manifestada no ato da comunicação entre os 

usuários da linguagem em comunidade discursiva. 

Cabré (1999) apresenta, ainda, uma possibilidade de se trabalhar com a TCT de forma 

metodológica, que se adequa a elaboração de dicionários, enciclopédias e glossários de cunho 

terminológico ao destacar que: 

 

 

A ideia central da metodologia da TCT é a adequação. Essa teoria propõe 

uma metodologia ampla que reflete os pressupostos gerais da metodologia 

de todo trabalho terminológico e os fundamentos obrigatórios da TCT. [...]. 

Essa metodologia, em vez de se impor se adapta à circunstância sem 

contradizer os princípios; a adequação metodológica está acima da 

unificação extrema. (CABRÉ, 1999, p.137)11 

 

 

Cabré (1999) divide as definições terminológicas nos dois tipos referidos: definição por 

compreensão “conjunto das características que descrevem um conceito” e definição por 

extensão “enumeração dos objetos específicos representados pelo conceito”, uma vez que a 

autora acredita que, em Terminologia, as definições e as ilustrações devem ser elaboradas de 

acordo com convenções e princípios geralmente devidamente aceitos. Estas devem seguir 

princípios gerais e práticas específicas. 

A Terminologia como ciência de um modo geral apresenta dois blocos sintetizados em 

sua função comunicativa, enquanto a TCT apresenta cinco princípios gerais que contém tanto 

uma aplicação teórica quanto aplicações práticas. No que concerne aos princípios gerais 

Cabré (1999, p.70-71) aponta que: 

 

 

                                                                                                                                                         
2) From a specialist for beginners, where there is a need to include explanations that use more general 

vocabulary (non-terms) to explain certain concepts;  

3) From a relatively specialist to "uninitiated" (adults who are not necessarily involved with the specific area), 

where the terminological density is very low, since there is no previous knowledge in the subject;  

4) and from teacher to student, such as in textbooks or instructional manuals, in which there is a greater inclusion 

of explanations and definitions, although it is not expected that the understanding of concepts reaches a level as 

high as expected of the second group. 

 
11 La idea central de la metología de la TCT es la de adecución. Así propone una metodología amplia que refleja 

los supuestos generales de la metodología de todo trabajo terminológico y los fundamentos obligatorios de la 

TCT. [...]. La metodología pues, lejos de actuar como um corsé, se adpta a las circunstancias sin contravenir los 

princípios; la adcuación metodológica está por encima de la unificación extrema. 
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a) Partimos da base de que a terminologia é uma matéria, de caráter 

interdisciplinar, integrada pelos fundamentos dos processadores das ciências 

do conhecimento, das ciências da cognição e das ciências sociais. 

b) Consideramos que, como consequência da interdisciplinaridade de base 

tripla, a prática terminológica é também tridimensional. 

c) Argumentamos que  a natureza interdisciplinar de uma matéria só se 

justifica quando, além de incluir em seus fundamentos elementos 

procedentes de distintas disciplinas, integra-os em um campo próprio e 

específico, o que pode ser explicado pura e simplesmente como a adição dos 

fundamentos das disciplinas que integram, como uma reorganização 

conceitual dos mesmos.  

d) Assumimos o fato de que toda a matéria interdisciplinar, incluindo um 

todo integrado, pode ser analisada priorizando alguns dos ângulos de 

multidisciplinaridade. 

e) Consideramos que, em conunto com sua interdisciplinaridade, a 

terminologia caracteriza-se por sua multifuncionalidade, o que implica que 

uma variedade de objetivos, e que, em funcão do objetivo que se pretender 

alcançar possa atualizar diversamente sua poliedricidade.12 

 

 

Dessa forma, entendemos que a Terminologia tem características interdisciplinares e 

perpassa pelas teorias linguísticas cognitivas e socioculturais, tendo como foco oferecer uma 

explicação científica para o conjunto das diversas disciplinas que a integra. 

No que refere-se às aplicações, essas devem ser elaboradas de acordo com um 

determinado número de recomendações. Cabré (1999, p. 71) destaca quatro aplicações 

distintas:  

 

 

a) Asumimos que a terminologia aplicada à de termos e à confecção de 

dicionários é a mais conhecida das aplicações terminológicas, porém não é a 

única, nem é a mais representativa no conjunto das atividades reais. 

b) Apesar disso, consideramos que a atividade terminológica se justifica 

socialmente por sua utilidade em relação à problemas relacionados com a 

informação e a comunicação. 

                                                 
12 a) Partimos de la base de que la terminología es uma materia, de carácter interdisciplinar, integrada por 

fundamentos procedentes de las ciencias del lenguaje, de las ciencias de la cognición y de las ciencias sociales. 

b) Consideramos que, como consecuencia de esa interdisciplinariedad de triple base, la prática terminológica es 

también tridimensional. 

c) Sostenemos que el carácter interdiciplinario de uma matéria sólo se justifica cuando, adémas de incluir em sus 

fundamentos elementos procedentes de distintas disciplinas, los integra em um campo próprio y específico, que 

puede explicarse pura y simplesmente como la adición de los fundamentos de las disciplinas que integram, sino 

como uma reorganización conceptual de los mismos. 

d) Assumimos el hecho de que toda materia interdisciplinar, aun siendo um todo integrado, puede ser analisada 

priorizando alguno de los ángulos de su multidisciplinariedade. 

e) Consideramos que, junto a su interdisciplinaridade, la terminologia se caracteriza por su multifuncionalidade, 

lo que comporta que pueda proponerse uma diversidade de objetivos, y que, em funcíon del objetivo que se 

proponga alcanzar, pueda actualizar diversamente su poliedricidad. 
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c) Partimos da convicção de que a importância social da terminologia está 

determinada pelas principais características da sociedade atual, marcada pela 

extensão do conhecimento especializado e pelo plurilinguismo necessário  

d) Finalmente, consideramos que a terminologia não se pratica, nem se deve 

praticar, da mesma maneira em todos os países e nem em todos osgrupos, 

mas deve  mudar necessariamente de acordo com os contextos, as 

finalidades, os recursos e a matéria que queira abarcar; e que essa a 

especificidade condiciona a atualização de uma concepção predominante.13 

 

 

Destacamos que o pensamento de Cabré (1999) sobre os princípios gerais da 

Terminologia e as aplicações terminológicas devem estar perfeitamente alinhados entre si, o 

que significa dizer que os conceitos e as definições de termos, os enunciados e as frases 

precisam seguir um padrão de acordo com o domínio terminológico em que estão inseridos. 

Assim, entendemos que a autora não exclui de sua teoria comunicativa a presença das 

formações sintagmáticas no contexto de uso, visto que, em Terminologia, o uso pode indicar a 

posição técnico científica e especializada dos falantes usuários da língua de especialidade. 

Ressaltamos que esta teoria é de fundamental importância no que concerne à elaboração 

de dicionários, tendo por base os corpora textuais especializados de uma determinada área do 

conhecimento, ou técnico, científico e terminológico. 

Tendo em vista que nosso objetivo geral é elaborar um glossário terminológico das 

colocações especializadas em uso nos textos produzidos por especialistas das ciências 

econômicas, acreditamos que esta teoria será de fundamental importância para o tratamento 

dos termos e organização das entradas e enunciados dos verbetes. 

No item seguinte iremos tratar das questões relativas ao texto especializado, com o 

intuito de descrever teoricamente as questões relativas ao tratamento dado ao texto 

pertencente à linguagem de especialidade, com a finalidade de estabelecer constante ligação 

entre as teorias do texto e as ciências do léxico. 

 

                                                 
13 a) Asumimos que la terminologia aplicada a la recopilación de términos y a la confección de dicionários es la 

más conocida de las aplicaciones terminológicas, pero no lá única ni la más representativa en el conjunto de las 

atividades reales. 

b) A pesar de ello, consideramos que tida actividad terminológica se justifica socialmente por su utilidade em 

relación de problemas relacionados com la información y la comunicación. 

c) Partimos de la convicción de que la impotancia social de la terminologia está determinada por lás 

características de la sociedade actual, marcada por la extensión del conocimiento especializado y por el 

plurilingüismo necesario. 

d) Finalmente, consideramos que la terminologia no se practica, ni se debe practicar, de la misma manera em 

todos los países ni em todos los colectivos, sino que debe variar necessariamente según los contextos, las 

finalidades, los recursos y la materia que quiera abarcar; y que esta especificidade condiciona la actualización de 

uma concepción predominante. 
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1.2 O Texto Especializado 

 

O texto especializado é o que contém uma linguagem especializada produzida por 

especialistas de alguma ciência ou domínio do saber especializado. Este tipo de texto 

transmite conhecimento especializado e é portador de um léxico representado pelos termos ou 

fraseologias especializadas que comunicam ideias, informações e conteúdos típicos de uma 

comunidade discursiva, por isso se adota a concepção de língua de especialidade.  Bevilacqua 

(1996, p.11) destaca que a: 

 

 

Língua de Especialidade (LE), considerada como tal por circunscrever um 

campo conceptual específico e, consequentemente, por possuir uma 

terminologia e fraseologia próprias, sendo utilizada, predominantemente, 

pelos especialistas de determinada área do saber em situações específicas de 

comunicação, cuja função principal é o intercâmbio de informações técnicas 

ou científicas. Difere, portanto, da Língua Comum (LC) utilizada para a 

comunicação cotidiana entre os falantes de determinada comunidade 

linguística. 

 

 

Concluímos que a linguagem de especialidade tem como finalidade sistematizar e 

transmitir o conhecimento específico de um determinado campo ou ciência em seu âmbito 

comunicativo e discursivo, o que a torna diferente da linguagem comum. 

A linguagem de especialidade nasce da língua comum, pois, antes de as expressões se 

tornarem específicas de uma dada área ou ciência, passam pelas estruturas do léxico da língua 

comum, considerando uma gramática internalizada, e ainda elementos externos como a 

variação linguística. Para Pavel (2003, p.100): 

 

 

A língua de especialidade é um subconjunto da língua geral que serve para 

transmitir um saber atinente a um campo de experiência particular. Ela tem 

em comum com a língua geral a gramática e uma parte de seu inventário 

léxico-semântico (morfemas, palavras, sintagmas e regras combinatórias), 

mas faz deles um uso seletivo e criativo que reflete as particularidades dos 

conceitos em jogo e que apresenta variações sociais, geográficas e históricas. 

 

 

Ressaltamos que a linguagem de especialidade nasce da língua comum, porém ganha 

sentido particular, que caracteriza o domínio especializado e terminológico. A língua de 

especialidade, assim como a língua comum é compreendida através dos elementos 

gramaticais, linguísticos e extralinguísticos, mas diferente da língua comum, a de 
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especialidade é reconhecida pelo termo que apresenta características particulares, 

caracterizando-se por sua natureza e uso especializado. 

As contribuições para os estudos sobre o texto especializado ganharam um novo 

impulso através das pesquisas de Cabré e Estopà (2007, p. 8 - 9). Estas pesquisadoras definem 

os níveis linguísticos das linguagens especializadas, estabelecendo constante ligação com as 

teorias do texto e das ciências do léxico. De acordo com as autoras a linguagem de 

especialidade é organizada linguisticamente em seis níveis distintos, a saber: 

 

 

No nível textual, existe um controle bastante sistemático da distribuição de 

informações, que parece mais ou menos concentrada e é de um ou outro tipo 

em funcão  do gênero de texto. 

No nível sintático, se detecta em textos especializados de caráter descritivo 

uma tendência a estruturas pouco complexas e a frases de menor 

comprimento. 

No nível lexical, que é o nível que, juntamente com o textual mais diferencia 

o discurso especializado do não especializado, observa-se uma selecao do 

lexico dependente de dominio, do lexico formalmente e semanticamente, ou 

apenas semanticamente. 

 Em nível semântico, detectamos uma tendência para se evitar a redundância 

nos textos do mais alto nível de especialização, uma tendência que 

desaparece gradualmente à medida que diminui o nível de especializacao do 

texto. 

No nível morfológico, aparecem morfemas específicos de um campo 

(aparecem), embora não em todas as áreas com o mesmo grau. 

E, finalmente, embora a ortografia dos textos especializadosseja comum`a 

língua  (dois concertos específicos)  ou comuns da língua em que estao 

elaborados (não seja elaborada) deve-se notar em alguns assuntos algumas 

grafias não atuais, como a repetição ou alternância de letras maiúsculas e 

minúsculas, contrariando a ortografia de palavras14. 

 

 

                                                 
14 En el nivel textual existe un control bastante sistemático de la distribución de la información, que aparece más 

o menos concentrada y es de uno u otro tipo en función del género del texto. 

En el nivel sintáctico se detecta en los textos especializados de carácter descriptivo una tendencia a estructuras 

poco complejas y a oraciones de menor longitud. 

En el nivel léxico, que es el nivel que junto con el textual más diferencia el discurso especializado del no 

especializado, se observa una selección del léxico dependiente de dominio, de léxico ya sea formal y 

semánticamente, o sólo semánticamente. 

En el nivel semántico detectamos una tendencia hacia la evitación de la redundancia en los textos de mayor nivel 

de especialidad, tendencia que desaparece gradualmente a medida que disminuye el nivel de especialización del 

texto. 

En el nivel morfológico aparecen morfemas específicos de un ámbito, aunque no en todos los ámbitos con el 

mismo grado. 

Y finalmente, aunque la ortografía de los textos especializados es la común de la lengua en la que están 

elaborados, cabe notar en algunas materias algunas grafías no corrientes, como la repetición o alternancia de 

mayúsculas y minúsculas en las siglas, contraviniendo la ortografía de las palabras. 
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Os seis níveis se apresentam no texto especializado como elementos básicos que 

compõem a estrutura gramatical, revelando os aspectos semânticos, morfossintáticos, 

cognitivos e pragmático-discursivos concernentes a língua em uso. 

A funcionalidade do texto especializado está ligada ao processo de desenvolvimento 

tecnológico e econômico das sociedades, pois é através da linguagem terminológica e 

especializada que os falantes de uma determinada língua ampliam suas formas e técnicas para 

transmitirem o conhecimento especializado de cada área. 

 

 

A funcionalidade operada pelo léxico especializado na transmissão de 

conhecimentos, na transferência de aparatos tecnológicos, bem como nas 

relações contratuais faz com que, cada vez mais, a terminologia assuma 

relevância na e para a sociedade atual, cujos paradigmas de desenvolvimento 

estão intimamente relacionados ao processo de economia globalizada e ao 

acelerado desenvolvimento científico e tecnológico. (KRIEGER; FINATTO, 

2004. p. 18). 

 

 

Logo, entendemos que a complexidade e a rápida evolução dos aparatos tecnológicos na 

modernidade impulsionaram o acrescentamento e a divulgação de novas áreas do 

conhecimento especializado que, antes da evolução tecnológica, eram restritas a um grupo 

particular. Dessa maneira, a utilização dessas novas tecnologias foi um grande avanço para os 

estudos e transmissão eficaz do conhecimento especializado em escala global. 

Os textos especializados transmitem o conhecimento específico de cada ciência e seus 

termos particulares, bem como sua função e domínio de sua área de atuação no domínio do 

léxico especializado. De acordo com Cabré e Estopà (2007, p. 2), o estudo da linguagem 

especializada deve considerar os cinco seguintes fatores de comunicação do texto 

especializado:  

 

 

O emisor ou emissores são sempre de indivíduos com um conhecimento 

importante do tema de comunicação, conhecimento que por regla geral han 

aprendido conscientemente em uma situação formal de aprendizagem. 

O receptor ou receptores da comunicação especializada sao muito diversos  e 

seria absurdo (in)tentar classifica-los de forma precisa, mas existe uma 

condição que se da  em todos eles: o fato de ter expectativa de receber 

informação, de ser informados. 

Em relação ao conhecimento que se transmite, podemos dizer que só ser’a 

especializado  se o mesmo  se representa e se transmite respeitando 

escrupulosamente a estrutura conceitual em questão. 

Finalmente, as situações em que o conhecimento especializado é produzido e 

transmitido são essencialmente produzidos por profissionais, especialistas e 

destinados a um público especialista ou semi-especialista. 
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Uma excepção parece constituir a comunicação científica ou técnica com 

intenção de divulgacao, mas não é assim se observa-se que a transmissão de 

informação especializada sempre ‘e a condição de ser o expert ou seu 

mediador quem transmite o conhecimento com a finalidade constante de 

aumentar a compotencia especializada en uma temática do destinat’ario (no 

caso do leigo)15. 

 

 

Desta forma, percebemos que, através do texto especializado, podemos encontrar 

diversos elementos que se conectam no interior dos textos, para o melhor aproveitamento 

comunicativo por parte do emissor e do receptor, no nível especializado da linguagem para o 

uso e a interpretação da língua, seja em sentido geral ou especializado. 

A seguir, adentraremos nos estudos das fraseologias, assim perpassaremos pelos 

critérios de identificação desse fenômeno linguístico e seus diversos elementos que as 

integram sintática, semântica e pragmaticamente nos contextos. Ressaltamos que as 

fraseologias da língua comum mantêm constante ligação com a Linguística e não raro com a 

Terminologia, tendo em vista que uma fraseologia como economizar dinheiro é do campo 

terminológico, mas já faz parte do uso da língua comum.  

 

1.3 Fraseologia de língua comum 

 

 Nesta sessão discutiremos acerca da temática das lexias complexas, parafraseando 

Pottier (1978). Estas lexias são tratadas por muitas denominações como unidades 

fraseológicas, fraseologismos, colocações, dentre outras, neste trabalho adotamos o termo 

colocações.  

                                                 
15 El emisor o emisores son siempre de individuos con un conocimiento importante del tema de comunicación, 

conocimiento que por regla general han aprendido conscientemente en una situación explícita de aprendizaje. 

El receptor o receptores de la comunicación especializada son muy diversos y sería absurdo intentar clasificarlos 

de manera precisa, pero existe una condición que se da en todos ellos: el hecho de tener expectativa de recibir 

información, de ser informados. 

En relación al conocimiento que se transmite, podemos decir que solo será especializado si se representa y se 

transmite respetando escrupulosamente la estructura conceptual del campo en cuestión. 

Finalmente las situaciones en las que se produce y transmite conocimiento especializado suelen ser 

profesionales, esencialmente producidas por expertos y dirigidas a un público también experto o semi-experto. 

Una excepción parece constituirla la comunicación científica o técnica con intención divulgativa, pero no es tal 

si observamos que la transmisión de información especializada siempre cumple la condición de ser el experto o 

su mediador quien transmite el conocimiento con la finalidad constante de aumentar la competencia 

especializada en una temática del destinatario (en este caso el lego). 
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O termo Fraseologia é conceituado e apresentado enquanto conjuntos de palavras e/ou 

frases que se unem para formarem um vocábulo e proporcionar um sentido. Bevilacqua (2005, 

p. 74) destaca que: 

 

 

A fraseologia limita-se às expressões idiomáticas próprias de uma língua; 

outros consideram que ela exclui os provérbios, os ditos, as locuções e as 

lexias compostas. Há ainda quem considere que tais unidades possuam 

tamanhos extremamente variáveis, podendo incluir palavras, grupos de 

palavras, de termos, locuções, expressões, orações, segmentos de frases, 

frases, conjunto de frases e assim por diante. 

 

 

As Fraseologias da língua comum se constituem de duas ou mais palavras, de ordem 

particularmente sintática e semântica, podendo apresentar variação dos elementos que as 

integram. Geralmente, fazem parte do uso linguístico comunicativo dos usuários em geral de 

uma língua, podem estar no interior dos textos de várias naturezas e compiladas e organizadas 

em dicionários, glossário, enciclopédias. Dessa forma, as fraseologias estão sempre presentes 

no uso das línguas naturais. Ximenes (2013, p. 257) aponta que: 

 

 

Linguisticamente, as UFs caracterizam-se por tratar de uma expressão 

formada por várias palavras; por estar institucionalizada, por ser estável em 

diversos graus, por apresentar certa particularidade sintática ou semântica e 

pela possibilidade de variação de seus elementos integrantes como variantes 

ocasionais no contexto. 
 

 

As fraseologias apresentam vários graus de coesão que são identificados por cinco 

categorias fundamentais das quais fazem parte as formações sintagmáticas (ou compostos 

sintagmáticos), locuções, expressões idiomáticas, frasemas pragmáticos e colocações. Essas 

unidades se caracterizam pela sua alta frequência de manifestação na língua comum e 

especializada, são estáveis pela particularidade em que se apresentam sintática e 

semanticamente e pelas variações provocadas pelo contexto.  

Para Corpas Pastor (1996, p. 20) as fraseologias: 

 

 

São unidades léxicas formadas por mais de duas palavras gráficas em seu 

limite inferior, cujo limite superior se situa no nível da oração composta. 

Ditas unidades se caracterizam por sua alta frequência de uso, e de 

coaparição de seus elementos integrantes; por sua institucionalização 

entendida nos termos de fixação e especialização semântica; por sua 
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idiomaticidade e variação potenciais; assim como pelo grau no qual se dão 

todos estes aspectos nos diferentes tipos.16 
 

 

Ainda sobre os estudos desenvolvidos por Corpas Pastor (1996), merece destaque sua 

teoria sobre a divisão das fraseologias e como elas se apresentam no contexto de uso dos 

enunciados e frases. Dessa forma, sua pesquisa oferece uma classificação dos conceitos para a 

fraseologia comum, que foram criteriosamente organizados pelo sistema fraseológico em três 

domínios. Vejamos: 

 

 

O sistema fraseológico espanhol é dividido em três esferas: esfera I 

(colocações), esfera II (locuções) e esfera III (enunciados fraseológicos: 

parêmias e fórmulas de rotina). A atribuição de uma unidade fraseológica a 

determinada esfera depende da sua fixação na constituição de atos de fala e 

declarações por si só. Cada uma das esferas é subdividida, por sua vez, em 

diferentes tipos de UFS em virtude de uma série de critérios adicionais 

(categoria gramatical, função sintática, caráter de enunciação, independência 

textual, etc.). (CORPAS PASTOR 1996, p. 269).17 

 

 

Os estudos sobre as Fraseologias mostram que essas expressões linguísticas estão 

constantemente frequentes no ato comunicativo, atuando como um objeto social entre as 

línguas comum e de especialidade. Dessa maneira, essas fraseologias devem receber um 

tratamento específico, pois elas se referem às expressões idiomáticas de determinados 

falantes, em uma determinada comunidade e sobre um tema especializado. 

Dessa maneira, entendemos que as fraseologias são classificadas do domínio comum, 

enquanto tratadas por expressões corriqueiras. Todavia, a partir do acréscimo de um termo 

com núcleo terminológico de caráter de um campo específico do conhecimento, essas 

unidades assumem proporções terminológicas e passam a figurar no campo das fraseologias 

especializadas. Assim sendo, tendo em vista o nosso corpus se situar no campo especializado 

                                                 
16 Son unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas em su limite inferior, cuyo limite superior se 

sitúa em el nivel de la oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de 

coaparición de sus elementos integrantes; por su institucionalización, entendida em términos de fijación y 

especioalización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales; así como por el grado en el cual se dan 

todos estos aspectos em los distintos tipos.  

 
17 El sistema fraseológico español se divide em tres esferas: esfera I (colocaciones), esfera II (locuciones) y 

esfera III (enunciados fraseológicos: paremias y fórmulas rutinarias). La adscripción de una unidad fraseológica 

a una esfera determinada depende de su fijación en constituir actos de habla y enunciados por sí mismas. Cada 

una de las esferas se subdivide, a su vez, en diversos tipos de UFS en virtud de una serie de criterios adicionales 

(categoría gramatical, función sintáctica, carácter de enunciado, independencia textual, etc.). 
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da Economia, vamos lidar com fraseologias especializadas que serão mais detalhadamente 

discutidas no próximo tópico.  

 

1.4 Fraseologia da língua de especialidade 

 

A Fraseologia da linguagem de especialidade é aquela que pertence aos textos 

especializados. Essas fraseologias transmitem conhecimento específico produzido por 

especialistas de uma determinada área do saber, que envolvem aspectos comunicativos de 

cunho profissional e técnico-científico. 

As fraseologias especializadas fazem parte do campo de estudo das línguas de 

especialidades. Desta maneira, vários autores apresentam definições significativas, no que 

concerne ao âmbito terminológico e à estrutura da língua localizada entre o léxico, a sintaxe, a 

semântica e a pragmática, estabelecendo constante ligação com a Linguística de Corpus. As 

fraseologias especializadas se apresentam em domínios diversos e em línguas distintas através 

dos estudos comparativos de diferentes corpora textuais. 

Neste tópico, apresentamos um panorama sobre algumas das teorias sobre as 

fraseologias especializadas, dessa maneira, perpassaremos pelas diversas características que 

foram estabelecidas por autores sobre o tema. Não há um consenso entre os estudiosos sobre a 

denominação do fenômeno, mencionamos a seguir, como é apresentada a nomenclatura por 

esses autores. 

 

 unidade fraseológica (PAVEL, 1993); 

 

 fraseologismo (BLAIS, 1993); 

 

 entidade fraseológica (GOAUDEC, 1993); 

 

 unidade fraseológica especializada (CABRÉ; ESTOPÀ; LORENTE; 1996); 

 

 fraseologia (BEVILACQUA, 1996); 

 

Neste trabalho adotamos o termo fraseologia especializada para nos referirmos ao 

fenômeno em sentido amplo, mesmo que em nossa análise seja concentrada em um tipo 

específico de fraseologia a que denominamos de colocações. 
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As fraseologias especializadas se situam no campo dos textos e discursos 

especializados. Sobre as fraseologias, podemos constatar que sua organização oferece uma 

estrutura gramatical com elementos básicos do conhecimento, voltados para o texto 

especializado de caráter linguístico e comunicativo. 

Pavel (1993) e Blais (1993), em seus estudos sobre as fraseologias especializadas as 

descrevem como unidades fraseológicas ou fraseologismos respectivamente. Ao falar sobre a 

fraseologia especializada, Pavel (1993, p.69) entende por fraseologia especializada “a 

combinatória sintagmática das UTs, pertencente a uma estrutura conceptual coerente”.18 As 

UTs são consideradas como núcleos de coocorrentes usuais ou privilegiados nos textos de 

uma especialidade. 

Percebemos que, para a autora, a fraseologia especializada deve conter um núcleo 

terminológico, ou seja, um termo que o qualifique como pertencente ao domínio técnico 

científico ou especializado de um âmbito do conhecimento. A combinação das estruturas 

sintagmáticas apresenta um termo invariante e de uma área específica que se junta com outro 

termo para formarem a fraseologia de cunho especializado. 

Blais (1993), por sua vez, usa o termo fraseologismo para definir essas categorias, mas 

amplia a discussão quando estabelece limites e divergências entre o que venha a ser unidade 

fraseológica (UF) e unidade terminológica (UT). Dessa forma, a autora estabelece que o 

fenômeno fraseológico se processa na junção do termo com outro elemento para formar a 

fraseologia. 

Deste modo, Blais (1993, p.52) nas palavras de Krieger e Finatto (2004), define que “a 

combinação de elementos linguísticos, própria a um domínio, em que um deles é um termo 

núcleo, relacionados semântica e sintaticamente, e para os quais existe uma restrição 

paradigmática”19. Entendemos que, para a autora, não só o termo núcleo é a base principal 

para a identificação de uma fraseologia especializada, como também a junção com outras 

palavras, que são as partes que variam por serem pluriverbais e estáveis, ao se apresentarem 

nos campos sintático, semântico e pragmático. 

Vale salientar ainda que estes mesmos critérios são adotados por Pavel (1993), todavia 

essa autora destaca que a fraseologia de língua especializada toma emprestado da fraseologia 

                                                 
18 Par phraseologie LS nous entendons la combinatoire sintagmatyque des unités terminologiques relevantes d’ 

une structure conceptuelle cohérent. 

 
19 Une combinaison d’éléments linguistiques, propre à un domaine, de spécialité, dont l’un est un terme novau, 

qui sont liés sémantiquement et syntaxiquément et pour lesquels il existe une contrite paradigmatique. 
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de língua comum esses critérios já mencionados anteriormente por Blais (1993). Damos 

destaque principal para a estabilidade e comutabilidade sintática e semântica que essas 

unidades apresentam em seus diferentes graus de fixação. 

Pavel (1993, p.72) apresenta uma classificação em que mostra três tipos de combinações 

para as unidades de maneira distintas, são elas “fixas, semi-fixas e livres. As combinações 

fixas não admitem comutabilidade; as semi-fixas admitem a possibilidade de ocorrência de 

unidades sinonímicas e, por fim, as combinações livres admitem a comutabilidade máxima”. 

Assim, entendemos que essa máxima de comutação das combinações entre os termos 

núcleo e palavras variáveis soa de difícil caracterização para o reconhecimento das 

fraseologias especializadas, que pertencem ou não a um determinado campo especializado. É 

importante mencionar, ainda, a importância da frequência de uso e a repetição dos termos, 

bem como as combinações sintático-semânticas com outras palavras, para o possível 

reconhecimento das fraseologias especializadas, como pertencentes a uma área do 

conhecimento especializado. 

Outro teórico que se deteve aos estudos relacionados ao fenômeno foi Goaudec (1993). 

Esse autor estabelece que a fraseologia especializada, ou entidade fraseológica, pode ser 

constituída por cadeias de termos com um pivô invariável ou por uma relação de cadeias 

variáveis que podem ser formadas de várias formas, desde a junção de termos e palavras, a 

frases, conjunto de frases e até mesmo parágrafos, que são utilizadas em um campo de 

produção de textos especializados e em diversas e distintas situações comunicativas. Para 

Goaudec (1993, p. 83): 

 

 

As cadeias de caracteres pré-terminológicos ou pré-fraseológicos podem ser 

contínuas ou descontínuas. Elas podem corresponder a palavras, a grupo de 

palavras, a segmentos de frases ou a frases inteiras, a junção de frases, a 

frações de parágrafos ou a parágrafos inteiros.20 

 

 

 Goaudec (1993) propõe um estabelecimento entre os limites que separam a unidade 

terminológica (UT), da unidade fraseológica (UF). Essa separação é crucial para se chegar às 

cadeias que formam as fraseologias especializadas, uma vez que uma fraseologia se apresenta 

como conjunto de expressões, enquanto uma unidade terminológica se constitui a partir de um 

termo. Assim, entendemos que a fraseologia especializada é a combinação do termo núcleo 

                                                 
20 Les chaine de caracteres pré-terminologiques ou pré-phraséologiques peuvent être continues ou discontinues. 

Elles peuvent correspondre à des mots, à des groupes de mots, à des segments de propositions ou à propositions 

entières, à des segments de phrases ou à des phrases entières, à des ensembles de phrases, à des fractions de 

paragrapfes ou á des paragrapfes entières. 
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específico, de um determinado campo do conhecimento especializado, em conjunto com as 

expressões variantes com diferentes graus de fixação no contexto comunicativo, pragmático e 

discursivo. 

 Goaudec (1993) apresenta dois critérios para reconhecimento das fraseologias: a 

esteriotipia e a frequência. E classifica as fraseologias de duas formas: as fraseologias com 

pivô terminológico e as matrizes fraseológicas. Ressaltamos que neste trabalho adotamos os 

dois critérios de reconhecimento e a classificação das fraseologias com pivô terminológico, 

pois em nossa pesquisa selecionamos as unidades que são constituídas por um termo 

específico da área em estudo acompanhada de outros termos variáveis que formam um 

conjunto do domínio especializado.   

 Cabré, Estopà e Lorente (1996) trazem em seus estudos uma divisão estrutural para as 

fraseologias especializadas e classificam-nas em dois grupos: unidades léxicas e unidades 

fraseológicas. 

 

Asunidades léxicas polilexemáticas são unidades que podem ocupar em uma frase 

uma posição de constituinte mínimo e seus constituintes estão totalmente fixados. Essas 

unidades podem ser tanto da língua geral (unidades polilexemáticas léxicas) quanto das 

línguas especializadas (unidades terminológicas polilexemáticas); 

As unidades fraseológicas polilexemáticas são cadeias sintáticas altamente frequentes 

que não podem ocupar em uma frase uma posição de constituinte mínimo e seus componentes 

não estão totalmente fixados, mas que podem apresentar variação. Essas unidades podem 

pertencer à língua geral (unidades fraseológicas) quanto às línguas especializadas (unidades 

fraseológicas especializadas). 

 

Segundo as autoras, a divisão proposta deve-se à necessidade de distinguir os sintagmas 

terminológicos das unidades fraseológicas especializadas, bem como estabelecer a estreita 

relação que ambas mantêm entre si. 

De acordo com Krieger e Finatto (2004, p.87) a fraseologia especializada é “uma 

combinação de elementos linguísticos próprios de um domínio de especialidade, dos quais um 

é termo núcleo, que estão ligados semanticamente e sintaticamente”. Seguindo a linha de 

pensamento das autoras, verificamos que uma fraseologia especializada combina elementos 

textuais, para chegar a estrutura frasal, levando em conta o termo como núcleo invariável, que 
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se une aos demais elementos semânticos e sintáticos que, por sua vez, admitem variação em 

sua forma. 

As fraseologias especializadas resultam de uma ligação sintática entre os elementos de 

um âmbito técnico-científico especializado, e formam uma expressão, frase ou oração com 

sentido especializado, cujo conteúdo interno é composto pela combinação desses elementos e 

entendido pelo contexto de uso. 

Bevilacqua (1996) adota os critérios de Gouadec (1993) apresentados anteriormente 

para o reconhecimento das fraseologias especializadas pertencentes a dois domínios 

terminológicos distintos: o direito e as questões relativas ao meio ambiente. Como também 

acata a classificação das fraseologias com pivô terminológico e com matriz fraseológica. A 

autora promove ainda uma reflexão sobre a variação terminológica, uma vez que as 

fraseologias especializadas apresentam termos que fazem parte do léxico geral e do 

especializado. 

As fraseologias especializadas são combinações binárias entre as palavras e/ou termos 

lexicais, em que esses elementos se fundem sintaticamente por estruturas sintagmáticas, 

pluriverbais que comportam os termos elementares da linguagem de especialidade.  

A partir dos autores mencionados, consideramos as teorias e definições sobre a 

fraseologia especializada, como um fenômeno terminológico de caráter linguístico, sintático e 

pragmático-comunicativo, com diversas contribuições para os estudos relacionados à 

linguagem especializada. 

Confiamos que as teorias sobre o texto especializado, a Terminologia, a Fraseologia 

comum e especializada, respaldam para o nosso estudo no que concerne aos critérios de 

classificação e reconhecimento, interpretação e confecção do glossário, que se apresenta como 

o produto final de nossa investigação acadêmica.  

 No próximo tópico abordaremos sobre as colocações com o intuito de esclarecer seu 

reconhecimento, definição, organização estrutural como fenômeno linguístico, recorrendo 

para isso a frequência de uso no corpus em estudo. 

 

1.5 Colocações especializadas 

 

Nesta seção discutimos sobre o fenômeno das colocações. Primeiramente, 

caracterizamos a origem do termo e seus principais estudiosos, em seguida, situamos o estudo 

das colocações junto ao léxico, discutimos sobre a área de estudo das colocações e sua 
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organização estrutural e, por fim, posicionamo-nos quanto a uma das características principais 

do fenômeno que adotamos para a composição estrutural do glossário em nossa pesquisa. 

O termo collocation (colocação) foi introduzido pelo linguista britânico Firth (1957). 

Este autor é considerado o pioneiro nos estudos relacionados a esse fenômeno das línguas. 

Outros autores que também tiveram um papel importante para o desenvolvimento do estudo 

das colocações são Sinclair (1966) e Greennbaum (1970).  

Existem outras denominações que são utilizadas para designar o termo colocação como 

por exemplo: co-ocorrência lexical restrita, combinatória fixa, solidariedade lexical, semi-

frasema, combinação recorrente, etc. Esses termos são traduzidos do inglês ou do francês 

respectivamente. 

O fenômeno das colocações está relacionado com a combinatória sintagmática livre, que 

é aquela em que essas combinações se apresentam de maneira natural na língua comum, como 

também a combinatória sintagmática com restrição em que as colocações podem assumir a 

função de caráter especializado.  

Corpas Pastor (1996, p. 53), defende que as colocações são “unidades fraseológicas que, 

do ponto de vista do sistema da língua, são sintagmas completamente livres, gerados a partir 

de regras, mas que, ao mesmo tempo, apresentam certo grau de restrição combinatória 

determinada pelo uso”21. Para a autora, o que distingue as colocações das combinações livres 

é a fixidez no uso. Dessa forma, a estabilidade delas se explica em nível da norma e não do 

sistema de oposições funcionais. As colocações são, assim, realizações das possibilidades do 

sistema (CORPAS PASTOR, 1996). 

As colocações são lexemas formados pela união de dois termos (em se tratando de 

linguagem especializada) que ao se juntarem, ganham status de caráter especializado cuja 

combinação vem determinada pelo uso. São unidades sintagmáticas nascidas a partir da 

combinação de um termo base com um colocado. Corpas Pastor afirma que colocações são: 

 

 

[...] as combinacões assim resultantes, ou seja, as unidades fraseológicas 

formadas por unidades léxicas em relação sintática, que não constituem, por 

si mesmas, atos de fala nem enunciados; e que, devido a sua fixação na 

norma apresenta restriçoes e combinação estabelecidas pelo uso, geralmente 

de base semântica: o colocado autónomo semanticamente (a base) não 

apenas determina a escolha do colocativo, que ademais, seleciona nesse uma 

                                                 
21 Unidades fraseológicas que, desde el punto de vista del sistema de la lengua, son sintagmas completamente 

libres, generados a partir de reglas, pero que, al mismo tiempo, presentan cierto grado de restricción 

combinatoria determinada por el uso. 
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acepção especial, frequentementemente de caráter abstrato ou 

figurativo.(CORPAS PASTOR, 1996, p. 66).22 

 

 

As colocações atribuem no enunciado textual, comunicativo e discursivo uma 

associação sintagmática para a união de um ou mais vocábulos determinados pelo uso. 

Constituem-se por uma base, semanticamente autônoma, e um colocado ou colocativo, que se 

agrega, formando um todo com significado específico. 

Pontes (2009, p. 122) afirma que as colocações: 

 

 

São formações de duas ou mais palavras que, com frequência, aparecem 

juntas e, por este motivo, são em certa medida previsíveis para falantes 

nativos da língua, dada a sua frequência de ocorrência e, grau de 

idiomaticidade: presença de uma(s) palavra(s) podem evocar a presença de 

outra(s). 

 

 

Compreendemos que essas formações se caracterizam pela combinação de seus 

elementos, ou seja, do termo + colocado, e ainda leva em conta a frequência de uso e os 

fatores gramaticais e lexicais. 

Geralmente, as colocações se subdividem em seis tipos, de acordo com a categoria 

gramatical e a relação sintática existente entre o termo e a agregação de um ou mais 

colocados, e ainda, dos aspectos semânticos relevantes encontrados após essa junção.  

Tagnin (2005) define colocações da seguinte maneira: “combinação lexical consagrada 

de duas ou mais palavras de conteúdo”. (TAGNIN, 2005, p.30.). A autora apresenta as seis 

categorias para a classificação dos tipos de colocações, são elas: adjetivas; nominais; verbais; 

adverbiais; expressões especificadoras de unidade; coletivos. 

Os tipos mais comuns de colocações são advindos da união das estruturas gramaticais 

relacionadas ao:  

 

Substantivo (sujeito) + verbo;  

Verbo + substantivo (objeto); 

Substantivo + adjetivo; 

Substantivo + preposição + substantivo; 

                                                 
22 las combinaciones así resultantes, es decir, a las unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas em 

relación sintáctica, que no constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados; y que, debido a su fijación 

em la norma, presentan restriciones de combinación estabelecidas por el uso, generalmente de base semântica: el 

colocado autónomo semanticamente (la base) no sólo determina la elección del colocativo, sino que, además, 

seleciona em éste uma acepción especial, frecuentementemente de caráter abstracto o figurativo. 
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Verbo + advérbio 

Advérbio +adjetivo. 

 

Nesta dissertação, adotamos os pressupostos teóricos mencionados nessa seção, uma 

vez que, temos como foco em nosso estudo as colocações, conforme seu nível de frequência a 

partir de uma escala de cinco ocorrências no corpus. Entretanto, com o intuito de delimitar o 

tipo de colocações que compõe o glossário, restringimos nossa concepção de colocações não a 

qualquer n-grama ou coocorrência aleatória de palavras, mas, sim, às colocações que 

mantenham em sua estrutura combinações sintagmáticas de ordem do substantivo + adjetivo, 

constituindo um padrão léxico-gramatical pré-estabelecido. 

A formação Substantivo + adjetivo é o tipo de colocação em que as entradas que 

compõem a microestrutura de um dicionário e/ou glossário de colocações devem privilegiar a 

base (geralmente um substantivo), como sendo o elemento semanticamente mais importante 

da colocação; e o colocado, como um elemento determinado, semanticamente e que é 

dependente da base. 

Em nosso glossário, todas as entradas serão compostas por um substantivo 

acompanhado de um adjetivo, esse último cabe a condição de colocado. Esse tipo de 

colocação foi a que apresentou uma maior incidência, quase que unânime no corpus estudado. 

Ressaltamos que esse tipo de colocação não deve funcionar como uma informação adicional 

para o consulente, que nem sempre, ao produzir uma colocação, poderá partir do substantivo 

(base), pois há outras maneiras e possibilidades para o tratamento das entradas a partir dos 

outros tipos de colocações já mencionadas anteriormente. 

Esta seção teve o intuito de informar as bases teóricas do fenômeno das colocações, 

compreendidas como um tipo de fraseologia. Na próxima seção, abordamos as bases teóricas 

e práticas de confecção de glossário, em nosso caso, fraseográfico. 

 

1.6 Glossário fraseográfico 

 

Esta seção é destinada a discutir sobre o que é e para que serve um glossário, nossa 

proposta visa à criação de um glossário das colocações especializadas da Economia, já 

mencionado anteriormente. A Terminologia tem, além dos pressupostos teóricos, uma parte 

prática. “Ao lado de fundamentos teóricos, há também uma dimensão aplicada [da 
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Terminologia], refletida na produção de glossários e dicionários técnicos, entre outros 

instrumentos de organização formal das terminologias”. (KRIEGER; FINATTO, p. 13, 2004). 

 Destacamos a importância da produção de glossários e de dicionários para organizar e 

aprofundar o conhecimento de leigos, estudantes e especialistas de uma determinada área do 

conhecimento, no que concerne ao estudo da língua em geral ou de uma língua de 

especialidade. 

Os dicionários são instrumentos que armazenam o sentido do léxico de um ou mais 

idiomas, contribuem para a legitimação e preservação da língua e para a expansão do léxico, 

ao passo que apresentam a criação de neologismos, como também preservam os arcaísmos. 

Krieger (2006, p. 165) afirma que:  

 

 

O registro sistematizado do léxico confere ao dicionário o estatuto de 

instância de legitimação das palavras de língua. Esta legitimação é também 

uma das razões pelas quais o dicionário é considerado como paradigma 

linguístico dos usos e sentidos das palavras e expressões de um idioma. 

Nessa medida, a obra dicionarística monolíngue cumpre o papel de código 

normativo de um sistema linguístico, funcionando como um dos 

instrumentos reguladores das regras do bem-dizer das comunidades 

linguísticas. Por tudo isso, o dicionário goza de uma autoridade que não é 

menor nas sociedades de cultura. 

 

 

Assim como os dicionários, os glossários são vistos como sinônimos de dicionário pois, 

como esses, é um tipo de texto que tem como finalidade definir e facilitar a leitura e a 

compreensão do sentido de termos, palavras e expressões da língua. Basseto destaca que: 

 

 

Glossários são elencos de palavras ao lado das quais é posta outra, que 

traduz ou explica da língua do leitor ao qual se destina. Originam-se das 

anotações marginais ou interlineares em passagens menos claras; essas 

anotações foram depois reunidas e ordenadas por critérios diversos. 

(BASSETO, 2001, p. 127). 

 

 

Quando se fala em glossário, pensamos na necessidade de explicar ao leitor o 

significado de determinadas expressões e termos. Um glossário pode ser entendido como 

“repertório de unidades lexicais de uma especialidade com suas respectivas definições ou 

outras especificações sobre seus sentidos”. (KRIEGER; FINATTO, p. 51, 2004). 

O glossário especializado caracteriza-se por um repertório terminográfico, diferencia-se 

dos dicionários de língua comum principalmente pela não pretensão de abarcar todo o léxico, 

mas apenas de uma linguagem de especialidade e os termos mais representativos dela, 
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possuindo assim uma grande distinção também pelo tamanho da obra. Sendo uma obra 

terminográfica, um glossário de termos apresentará suas entradas, isto é, os termos, da mesma 

forma em que são usados na linguagem comum. Desta forma, as entradas podem ser formadas 

por termos como substantivos, adjetivos, verbos, sintagmas terminológicos ou fraseologias 

(KRIEGER; FINATTO, 2004). 

 O glossário geralmente apresenta em sua composição uma macroestrutura e uma 

microestrutura. Partindo desse pressuposto, mostraremos a importância dessas duas estruturas 

no que diz respeito à composição do texto de um glossário. 

A macroestrutura é apontada como o conjunto das entradas que são organizadas no 

corpo do glossário, também chamada de nomenclatura. As entradas têm a função de ajudar o 

consulente a identificar a palavra, termo ou expressão de que necessita. Geralmente as 

entradas são postas em ordem alfabética para facilitar a leitura. Sobre os princípios da seleção 

das entradas Haensch (1982, p. 136) estabelece que: 

 

 

Há quatro critérios que determinam de maneira decisiva a seleção de 

entradas de um dicionário, glossário etc. Três dos quais poderíamos chamá-

los externos: sua finalidade (descritiva, normativa etc.), o grupo de usuários 

a que se destinará (especialista, tradutores, alunos de escolas técnicas, 

público culto, etc.). O quarto de natureza ‘interna’, é o método de seleção de 

unidades léxicas segundo princípios linguísticos (frequência de uso, a 

importância de uma unidade léxica dentro do conjunto do vocabulário 

registrado e o critério da diferenciação frente ao diassistema de referência e a 

omissão ou inclusão de palavras tabus), mas sempre de acordo com os outros 

três critérios. 

 

 

Já a microestrutura é entendida como uma das partes mais importantes que compõem o 

glossário, pois é nela que se encontram as informações presentes no verbete e situa-se após a 

entrada. De acordo com Pontes (2009, p. 95-96): 

 

 

A microestrutura consiste em um conjunto de paradigmas (ou informações) 

ordenados e estruturados, dispostos horizontalmente, ou seja, linearmente, 

após a entrada, dentro de cada verbete. A microestrutura comporta certo 

número de paradigmas que nem sempre estão presentes em todas as obras. 

Isso depende de sua natureza. Certos paradigmas possuem um caráter quase 

obrigatório, e outros parecem mais facultativos. 

 

 

Rey-Debove, (1971, p. 21) chamou de microestrutura “o conjunto de informações 

ordenadas de cada verbete após a entrada”. Compreende-se que a microestrutura se organiza 

adequadamente de forma linear e constante dentro do corpo do verbete. 
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Entendemos que a microestrutura é uma organização sistemática que se refere a todas as 

informações sobre termos, palavras, expressões, unidades fraseológicas e colocações que 

possam vir a formar o enunciado terminográfico do verbete. 

Em síntese, o verbete de um glossário é composto por uma entrada que configura a 

macroestrutura e uma microestrutura, composta por vários elementos: informação gramatical, 

definição, contexto de uso, notas, formas sinonímias e remissivas. 

 A entrada caracteriza-se por iniciar o verbete, é nela que encontramos informações 

linguísticas e gramaticais. Geralmente ganha o destaque em estilo negrito e com tamanhos de 

letra diferenciadas. Pontes, (2009, p. 112), aponta que entrada (palavra-entrada ou lema) é: 

 

 

A unidade léxica de qualquer extensão que, na composição do verbete 

lexicográfico, é objeto de definição ou explicação e, eventualmente, de 

tratamento enciclopédico. Representam a unidade léxica uma palavra, uma 

locução, uma frase, um sintagma, um símbolo. 

 

 

Ressaltamos que a organização do verbete se dá a partir das informações da entrada, 

embora se apresente de forma distinta, deste modo, entendemos que, para cada glossário há 

um tipo de organização e classificação dos verbetes. Conforme Pontes (2009, p.104): 

 

 

[...] num verbete de dicionário, explicitamente, podem aparecer as seguintes 

informações: palavra-entrada; pronúncia; informação fônica; informação 

gramatical; marca lexicográfica; definição; família de palavra; parte 

sintagmática e parte paradigmática. Temos então, em um dicionário um 

sistema linguístico morfológico, semântico e pragmático, perfeitamente 

delimitados. 

 

 

No glossário terminológico ou fraseológico não é diferente, pois as marcas gramaticais 

são necessárias para a compreensão das definições que, segundo Santiago (2007, p. 39-40), 

tem “a importância de um sistema de informações que considere a dinâmica da criação 

terminológica, assim como a língua geral, as línguas especializadas não negam aspectos 

morfossintáticos e semânticos e pragmáticos”. 

A Informação gramatical é a parte que caracteriza o termo entrada. Esse tipo de 

informação é comum em todos os glossários.  Ela situa-se após a entrada, e antes da definição, 

tem como função informar ao usuário se o lema é um verbo, um adjetivo, um substantivo etc. 

Geralmente a informação gramatical aparece em forma abreviada, para designar a classe e 

gênero gramatical do termo, por exemplo: (sm; sf; adj.; v). 
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A Definição é uma das questões mais desafiadoras para a prática de elaboração de um 

glossário, como também para qualquer outro trabalho de cunho lexicográfico ou 

terminográfico. A definição tem um papel fundamental na microestrutura do verbete, pois é o 

local onde se insere o enunciado de que o usuário necessita para tirar suas dúvidas e construir 

sua opinião sobre determinado verbete. Diante disso, a definição tem sido foco de diversos 

estudos sobre o léxico e a prática de confecção lexicográfica e terminográfica. 

 

 

Na prática lexicográfica, a definição de uma palavra consiste numa paráfrase 

dessa palavra, equivalente a ela semanticamente. Através dela, o lexicógrafo 

pretende explicitar o que os usuários de uma língua compreendem ao se 

fazer referência a uma dada palavra. (BIDERMAN, 1993, p.47). 

 

 

Pontes (2009) apresenta sete tipos de definições estabelecidas quanto à natureza do 

definido e a informação proporcionada pela definição e ainda pela metalinguagem 

determinada. Vejamos a seguir como o autor elenca cada um dos tipos de definição 

lexicográfica: 

Tipos de definição: 

                                                   antonímica. 

Parafrástica      hiponímica         

                                                   metonímica. 

Metalinguística. 

                              sinonímica. 

Lexicográfica       analítica. 

                              ostensiva. 

Enciclopédica        serial. 

                                       mesonímica. 

Analógicas. 

Estereotipadas 

Teleólogicas. 

Terminográficas. 

 

Neste trabalho, utilizamos o tipo de definição metalinguística. A definição 

metalinguística se caracteriza por ser aquela que define a entrada mostrando as características 
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e as funções do enunciado nos níveis gramatical, contextual e pragmático, levando em conta 

ainda a aplicabilidade do termo e seu conceito enunciativo. 

O contexto de uso também denominado por lexicógrafos e terminógrafos de exemplo de 

uso, é outro elemento que compõe a microestrutura de um glossário. O contexto de uso é um 

conjunto de enunciados e frases que tem como função ajudar o consulente na compreensão da 

definição do verbete. Biderman (1984, p. 41) afirma que: 

 

 

[O lexicógrafo] deverá extrair da sua concordância os melhores exemplos, de 

forma que o contexto citado explicite bem o significado, uso ou construção 

em epígrafe e também registre o nível de linguagem descrito quando for 

necessário. Muitas vezes uma passagem muito poética e excepcional 

literariamente não é adequada como abonação. Pelo contrário, um contexto 

pouco original, mas que ilustre bem a norma linguística pode ser o mais 

indicado. 

 

 

Entendemos que o exemplo de uso deve figurar no enunciado do glossário, de modo 

que, facilite a compreensão do conteúdo da definição por parte do usuário. 

As notas são informações adicionais que aparecem registradas ou não em glossários. 

Elas servem para ampliar ao usuário as informações e explicações concernentes ao verbete. 

Geralmente é apresentada como ‘sistemas de notas’, ou simplesmente ‘nota’, podem ser: 

notas linguísticas (NL); notas enciclopédicas (NE); notas históricas (NH) etc.  

As formas sinonímias são termos que possuem o mesmo valor e significado 

semelhantes. O sinônimo estabelece uma marca de adição na definição de um lema com 

várias acepções que possuem um significado semelhante. Assim, “marcando o sinônimo, os 

usuários podem escolher, dentro de um conjunto de sinônimos possíveis na língua, a palavra 

mais adequada para o evento comunicativo que querem expressar, considerando os contextos 

reais de comunicação” (PONTES, 2009, p. 211-212). 

Pontes (1996) propõe uma diferenciação da sinonímia que assume formas distintas nas 

ciências do léxico pois, em Lexicologia, a sinonímia equivale ao enriquecimento da língua, 

enquanto que em Terminologia é vista conforme à clareza das linguagens científicas e 

técnicas.  

As remissivas também são elementos presentes no texto de um glossário. Este sistema 

tem como função levar o usuário a procurar a informação de que precisa em outro verbete 

dentro do glossário, ou ainda, pode remetê-lo a encontrar essa informação em textos externos 

ou em outro verbete. De acordo com Barros a remissiva é um: 
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Mecanismo estrutural da obra terminográfica que procura resgatar as 

relações semântico-conceptuais existentes entre as unidades lexicais ou 

terminológicas que compõem a nomenclatura de uma obra lexicográfica ou 

terminográfica. Sua função é corrigir o isolamento das mensagens, ligando 

variantes, criando campos semânticos (BARROS, 2004, p. 174). 

 

 

O sistema de remissivas tem a função de remeter uma referência a outro verbete da   

macroestrutura sem a necessidade de defini-lo. A remissão evita a repetição definitória e 

proporciona ao usuário além de uma economia de tempo.  

Com base no que vem se desenvolvendo nas últimas décadas, a produção de glossários 

terminológicos passa a contar com subsídios advindos de outras áreas para a obtenção de 

terminologias e dados para as pesquisas. No caso de nossa investigação as colocações 

especializadas da Economia ganham apoio da LC e nas suas ferramentas, como 

concordanciadores, listadores de palavras e colocados, a fim de, em menos tempo, manipular 

e coletar dados de uma forma mais precisa, uma vez que, o texto especializado constitui o 

foco central da nossa proposta de glossário fraseológico. 

No próximo capítulo, descreveremos os passos e as decisões metodológicas que 

tomamos para a realização desta pesquisa, desde a escolha do corpus e o seu tratamento até os 

passos metodológicos adotados para a elaboração do Glossário de Colocações Especializadas 

da Economia. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo descreve os métodos e critérios adotados para a realização desta pesquisa. 

Inicialmente, conceituamos a natureza da investigação, que consiste em discorrer sobre a 

colocações especializadas da Economia; apresentamos o corpus, sua constituição e o 

tratamento dado; no tópico seguinte, discorremos sobre os pressupostos da Linguística de 

Corpus; apresentamos o programa computacional intitulado Antconc em sua versão demo 

3.2.3w, software que utilizamos para a etiquetagem do corpus. O passo seguinte foi 

estabelecer os critérios de seleção das colocações especializadas. Por fim, tratamos da 

organização do glossário.  

 

2.1 Da natureza e objeto da pesquisa 

 

Esta pesquisa é baseada no estudo das colocações especializadas da Economia, vertente 

do campo comunicativo que nos deu respaldo para resolver os questionamentos iniciais e 

possíveis lacunas que apareceram no decorrer de nossa investigação.  

Dessa forma, o método adotado em nossa investigação é o indutivo, uma vez que 

partimos da observação dos dados, ou seja, indo das constatações mais particulares para o 

geral. O tipo de pesquisa é quali-quantitativo, tendo em vista que utilizamos dados percentuais 

e estatísticos, como também analisamos o número de ocorrências, frequência de uso e 

concordâncias dos termos, que constituem as colocações especializadas do corpus. 

Organizamos de forma descritiva e reflexiva os respectivos dados, com o intuito de 

categorizar e validar as colocações especializadas da Economia, encontradas no respectivo 

corpus. 

Aplicamos as ferramentas Word List, Concordance e Clusters, da LC, do programa 

computacional Antconc3.2.3w, que nos proporcionou a seleção das colocações existentes no 

corpus de estudo e se constituiu como o produto final da pesquisa. 

 

2.2 Da constituição do corpus 

 

Nosso corpus se constitui de 60 artigos científicos coletados junto ao site da revista da 

Sociedade Brasileira de Economia Política. A escolha dos textos se deu em função do objetivo 
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da pesquisa em estudar a linguagem especializada da Economia, para investigarmos como as 

colocações especializadas são utilizadas pelos especialistas. A escolha se processou durante a 

leitura e a seleção dos artigos que compõem o corpus. 

É relevante discorrer sobre o gênero artigo científico, pois, o estudo dos gêneros 

textuais está cada vez mais em pauta no âmbito acadêmico. O artigo científico é um texto de 

aproximadamente 10 a 20 páginas que tem como objetivo apresentar ao leitor os resultados de 

uma pesquisa ou projeto acadêmico em uma determinada área do conhecimento. 

Geralmente, um artigo científico é produzido com o intuito de ser publicado em 

periódicos especializados, anais de eventos nacionais e/ou internacionais e ainda em revistas 

científicas. Esse gênero serve para manter um diálogo constante e atual no universo 

acadêmico, por meio da comunicação oral e principalmente escrita entre pesquisadores, 

professores e alunos, tanto em nível de graduação como também de pós-graduação. 

Faz-se necessário também adentrarmos um pouco nas ciências econômicas, que é o 

objeto de estudo da nossa investigação. O termo economia nasce do estudo sobre a economia 

política. Smith (1988, p. 21) postula que a Economia política é:  

 

 

Considerada um ramo da ciência do estadista ou do legislador, propõe dois 

objetos distintos: primeiro, suprir renda ou produtos em abundância para o 

povo, ou, mais apropriadamente, possibilitar que provenham tal renda ou 

provento por si sós; e segundo, suprir o Estado ou Commonwealth com uma 

renda suficiente para os serviços públicos. Ela se propõe a enriquecer tanto o 

povo quanto o soberano.  

 

 

A Economia é uma ciência social que estuda a produção, distribuição, e consumo de 

bens e serviços. O termo economia vem do grego para oikos (casa) e nomos (costume ou lei), 

daí "regras da casa (lar)." <https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia >. 

Singer (1975, p. 11) afirma que “a economia é uma ciência social que difere das demais 

ciências sociais, pois possui uma quantificação que as demais não têm”. Destacamos que a 

Economia é um ramo social e político de suma importância para as sociedades em todo o 

mundo. É um sistema utilizado por todas as sociedades que visam à obtenção dos recursos 

necessários à vida. 

Assim, com o advento do socialismo e do capitalismo, as sociedades foram se 

organizando em função do lucro e do mercado, das condições e da força do trabalho, do valor, 

da moeda e, principalmente, do crescimento socioeconômico e político almejado, por vezes, 

alcançados pelos diversos países em escala global. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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Tomando por base esse postulado, entendemos que estudar o texto especializado da 

Economia pode ser muito proveitoso tanto para o curso de Letras, como também para o curso 

de Ciências Econômicas e de áreas afins. A elaboração de um glossário dessa linguagem 

especializada pode ajudar alunos, professores e pesquisadores dessas áreas do conhecimento a 

encontrar respostas significativas para a compreensão de expressões e termos típicos do 

domínio da Economia.  

Os artigos produzidos pelos especialistas das ciências econômicas foram selecionados 

do site23. Os artigos foram baixados e salvos em extensão do programa PDF. Após a coleta, 

leitura e limpeza, convertemos os textos para o formato txt, em seguida foram salvos no 

programa bloco de notas. Por fim, organizamos os textos em pastas, para facilitar o manuseio 

através das ferramentas do programa computacional da LC, intitulado Antconc versão 3.2.3w. 

Este software proporciona a seleção das fraseologias especializadas para o estudo em questão. 

Para Berber Sardinha (2004), um corpus pode ser apresentado como um conjunto de 

dados linguísticos que seguem determinados critérios que o torna representativo para uma 

língua ou variedade linguística. Logo, seguindo esta linha de pensamento, adotamos alguns 

critérios da LC para a compilação do nosso corpus, com o intuito de facilitar a 

representatividade da linguagem da Economia. Vejamos os critérios escolhidos: 

 

 

Conteúdo Especializado 

Assunto Economia 

Autoria  Especialistas da área 

Língua Português (BR) 

Meio Eletrônico  

Modo Escrito 

Gênero de Texto Artigos científicos 

Período 2013 a 2016 

Tamanho 32 mil palavras 
Quadro 1 – Apresentação do corpus 

Fonte: Berber Sardinha (2004) - (adaptação nossa) 

 

 

O quadro tem a finalidade de apresentar o conteúdo do corpus que utilizamos para 

coletar o conjunto de dados linguísticos. 

 

                                                 
23 <http://revista.sep.org.br> 

http://revista.sep.org.br/
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2.3 Da Linguística de Corpus 

 

Os estudos relacionados às ciências do léxico vêm ganhando cada vez mais espaço nas 

pesquisas de âmbito linguístico. Destacamos que, quando em contato com a área da 

informática e pressupostos metodológicos de ferramentas computacionais da LC, a união 

dessas teorias culmina de forma muito benéfica aos avanços das pesquisas acadêmicas 

relacionadas à Terminologia. 

A LC é uma área do conhecimento que vem se desenvolvendo nos últimos anos, 

principalmente por conta da forte industrialização da informática. Vale ressaltar que já 

existiam, embora de maneira mais discreta, trabalhos e pesquisas que versavam sobre o uso de 

corpora, todavia, com o advento do computador e de programas com ferramentas capazes de 

etiquetagens e análises de um vasto número de textos e com um imenso emaranhado de 

palavras foi dado uma maior visibilidade a área. Sanchez (1995, p. 8-9) aponta que: 

 

 

Um conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da 

língua, ou a ambos), sistematizados segundo determinados critérios, 

suficientemente extensos em amplitude e profundidade, de maneira que 

sejam representativos da totalidade do uso lingüístico ou de algum de seus 

âmbitos, dispostos de tal modo que possam ser processados por computador, 

com a finalidade de propiciar resultados vários e úteis para a descrição e 

análise. 

 

 

  Destacamos que estudar esse conjunto de dados com o advento dessas ferramentas 

podem nos levar a uma gama de possibilidades lexicais sobre o uso e reuso do corpus. Pois, 

estes programas nos proporcionam uma inovação no domínio técnico-científico e 

terminológico, e ainda sobre os princípios gramaticais e comunicativos que estão associados a 

delimitação do tema de sua pesquisa, com vistas a obter os resultados almejados com a 

investigação. 

Quando se fala em corpus, estamos discutindo o estudo da língua por meio do uso real, 

na sua totalidade natural do sistema linguístico no espaço de comunicação, assim percebemos 

que, através de um corpus, podemos encontrar e verificar os aspectos das linguagens comum 

e especializada, levando em conta ainda o fato de esses tipos de linguagens fazem parte da 

língua natural, uma vez que, estamos falando da língua em contexto situacional, ou seja, da 

língua em uso, independentemente de ser no texto escrito ou no discurso oral. 

Tagnin (2005) aponta que a LC proporciona uma metodologia que tem como objetivo 

facilitar a identificação das unidades convencionais a partir da observação simultânea em um 
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vasto número de textos de forma a organizar e padronizar uma enorme quantidade de dados 

que são encontrados em diversos e variados corpora eletrônicos. A autora destaca que para a 

LC: 

 

Um corpus é uma coletânea de textos necessariamente em formato 

eletrônico, compilados e organizados segundo critérios ditados pelo objetivo 

de pesquisa a que se destina. O formato eletrônico permite que esses textos 

sejam investigados e analisados automaticamente, com o uso de ferramentas 

computacionais específicas. (TAGNIN, 2005, p. 21) 

 

 

 Um estudo baseado em corpus assume uma natureza de base quantitativa que, por sua 

vez, é investigada através de dados percentuais e estatísticos para, finalmente, voltar à 

natureza da linguagem e ser interpretado de forma qualitativa. Matuda (2011) ao falar sobre as 

estruturas probabilísticas de frequência de uso linguístico na gramática descreve que: 

 

 
O sistema linguístico é probabilístico por natureza e que a frequência no 

texto representa a probabilidade na gramática, ou seja, parte do significado 

de uma palavra está embutido na probabilidade com a qual ela é escolhida. 

Essa visão pressupõe que, embora muitas combinações e arranjos sejam 

gramaticalmente possíveis, não são utilizados frequentemente. (MATUDA, 

2011, p. 29) 

 

 

Por fim, destacamos que a LC, baseada em estudos autênticos e em novos pressupostos 

metodológicos, é um importante fator de desenvolvimento e auxílio para as pesquisas em 

linguagem especializada, pois com o advento das novas tecnologias e das ferramentas 

computacionais, a LC contribui para uma instigante e promissora alternativa para as pesquisas 

no campo da linguagem. 

 

2.4 Do programa Antconc 3.2.3w 

 

Para a seleção das colocações especializadas, utilizamos algumas das ferramentas do 

software computacional da LC, o Antconc versão 3.2.3w o programa pode ser encontrado e 

baixado gratuitamente do site24.  

O AntConc é um programa que roda em qualquer sistema operacional tais como: 

Windows, Macintosh OSX e Linux. As ferramentas que compõem o AntConc são: 

                                                 
24 <www.laurenceanthony.net>. 

http://www.laurenceanthony.net/
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Concordance; Concordance Plot; File View; Clusters; Collocates; Word List e Keyword 

List.A seguir, apresentamos cada uma delas e suas funções: 

 

a) Concordance apresenta uma lista de concordância, colocados e padrões lexicais de 

um determinado termo em textos que compõem o corpus. 

b)  Concordance Plot consiste em mostrar a distribuição, nos arquivos que formam o 

corpus em questão, do termo que se está pesquisando. 

c) File View visualiza o arquivo em que se encontra os textos do corpus em estudo. 

d) Clusters gera uma lista das fraseologias (concordância) em torno do termo 

pesquisado em ordem de frequência, alfabética, de probabilidade ou de suas 

terminações. 

e) Collocates cria uma lista ordenada das palavras próximas ao termo pesquisado. 

f) Word List gera uma lista, ou em ordem alfabética ou por frequência de ocorrência 

de todas as palavras que constam no corpus pesquisado. 

g) Keyword List gera uma lista de palavras-chave que extrai a frequência das palavras 

do corpus de estudo, comparando-o com a frequência das palavras do corpus de 

referência, que é um corpus utilizado para comparação na etiquetagem de dados. 

 

A seguir, expomos a Figura 1, que apresenta a interface da tela inicial do AntConc 

versão 3.2.3w com as ferramentas anteriormente mencionadas. 
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Figura 1: Tela inicial do programa AntConc. 

Fonte: Laurence (2011) 

 

 Em nossa pesquisa, utilizamos apenas três ferramentas do programa: a Word List, a 

Concordance e a Clusters. 

 

2.5 Dos passos para a seleção dos termos 

 

Neste tópico, descrevemos os passos que seguimos para a extração dos termos 

candidatos. Inicialmente, clicamos na aba (file), depois em (Open file) para gerar a lista de 

termos do corpus, depois selecionamos os textos que estão salvos em formato “txt”, como 

mostra a Figura 2. 
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Figura 2: Seleção dos artigos transferidos para o Antconc. 

Fonte: Laurence (2011) 

 

Após a transferência dos artigos em formato “txt” para a interface do programa, 

clicamos na ferramenta Wordlist e o software nos disponibilizou uma lista de palavras com 

maior ocorrência e frequência de uso no corpus, como mostra a Figura 3. 
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Figura 3: Lista de palavras do corpus por ordem de frequência. 

Fonte: Laurence (2011) 

 

Como podemos perceber, nesta listagem aparecem as palavras mais recorrentes, que são 

os conectivos e determinantes da língua portuguesa, ou seja, os artigos e preposições. Eles 

aparecem porque estão na primeira ordem de classificação do rank no corpus. As palavras 

lexicais e os termos especificam como estão no rank abaixo, aparecem em listagem posterior. 

Na Figura 4, configuram   alguns termos, conforme a sua frequência e posição que ocupam no 

corpus.  



60 
 

 

 

 

Figura 4: Lista de palavras e de termos do corpus por ordem de frequência. 

Fonte: Laurence (2011) 

 

Da listagem de todas as palavras e termos que o programa gerou, selecionamos entre 

todos as palavras 20 candidatos a termos que ocorreram com maior frequência que são 

visivelmente do campo de domínio da área da Economia.  Estes termos estão relacionados no 

quadro seguinte em que aparece o rank na coluna à esquerda, o termo centralizado e a 

frequência na coluna à direita. Esses termos irão se combinar com outros termos e ou palavras 

para constituir o fenômeno das colocações. 

Vejamos o quadro a seguir: 
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RANK TERMO FREQUÊNCIA 

1 Capital 2869 

2 Trabalho 2589 

3 Produção 1943 

4 Economia 1312 

5 Política 1304 

6 Processo 1212 

7 Desenvolvimento 1131 

8 Dinheiro  986 

9 Mercado 728 

10 Sistema 648 

11 Crescimento 602 

12 Capitalismo 538 

13 Empresa 493 

14 Renda 453 

15 Crise 419 

16 Lucro 414 

17 Produto 401 

18 Produtividade 337 

19 Indústria 326 

20 Investimento 259 
Quadro 2: Lista de termos do corpus validados pelo especialista 

Fonte criação nossa 

 

 Esses são termos advindos da linguagem especializada da Economia e do gênero artigo 

científico, corpus que apresenta alto grau de especialidade, pois se trata de um gênero 

acadêmico padronizado e produzido por especialistas formados em ciências econômicas com 

pós-graduação em nível de mestrado e de doutorado. Assim se justifica que este é um corpus 

de cunho especializado. 

Após a seleção dos 20 termos, selecionamos e organizamos em ordem de frequência de 

uso no corpus as combinações por meio da ferramenta Clusters do programa Antconc. Esses 

termos base se agregam a outras palavras, formando, assim, as colocações especializadas da 

área da Economia. Estamos considerando uma colocação pelo critério de frequência a partir 

de cinco ocorrências no corpus. Vejamos as colocações especializadas encontradas a partir de 

cada termo nas tabelas a seguir: 
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TERMO BASE: CAPITAL 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Capital Fixo 64 ocorrências 

Capital variável 61 ocorrências 

Capital circulante 53 ocorrências 

Capital produtivo 46 ocorrências 

Capital financeiro 45 ocorrências 

Capital constante 40 ocorrências 

Capital fictício 33 ocorrências 

Capital transnacional 30 ocorrências 

Capital mercantil 28 ocorrências 

Capital social 27 ocorrências 

Capital industrial 25 ocorrências 

Capital real 24 ocorrências 

Capital monetário 16 ocorrências 

Capital estrangeiro 15 ocorrências 

Capital adiantado 14 ocorrências 

Capital total 14 ocorrências 

Capital aplicado 10 ocorrências 

Capital privado 8 ocorrências 

Capital especulativo 6 ocorrências 

Capital global 6 ocorrências 

Capital individual 6 ocorrências 

Capital nacional 6 ocorrências 

Capital simbólico 6 ocorrências 

Capital bancário 5 ocorrências 

Tabela 1: Termo Capital e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 
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TERMO BASE: CAPITALISMO 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Capitalismo contemporâneo 21 ocorrências 

Capitalismo mundial 13 ocorrências 

Capitalismo dependente 7 ocorrências 

Capitalismo avançado 5 ocorrências 

Capitalismo financeiro 5 ocorrências 

Capitalismo industrial 5 ocorrências 

Tabela 2: Termo Capitalismo e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

TERMO BASE: CRESCIMENTO 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Crescimento econômico 80 ocorrências 

Crescimento anual 6 ocorrências 

Crescimento industrial 6 ocorrências 

Crescimento sustentado 5 ocorrências 

Crescimento sustentável 5 ocorrências 

Tabela 3: Termo Crescimento e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

TERMO BASE: CRISE 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Crise econômica 27 ocorrências 

Crise financeira 13 ocorrências 

Crise capitalista 9 ocorrências 

Crise global 8 ocorrências 

Crise estrutural 7 ocorrências 

Tabela 4: Termo Crise e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 
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TERMO BASE: DESENVOLVIMENTO 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Desenvolvimento econômico 79 ocorrências 

Desenvolvimento capitalista 27 ocorrências 

Desenvolvimento desigual 16 ocorrências 

Desenvolvimento histórico 10 ocorrências 

Desenvolvimento industrial 7 ocorrências 

Desenvolvimento regional 7 ocorrências 

Desenvolvimento nacional 6 ocorrências 

Desenvolvimento social 5 ocorrências 

Tabela 5: Termo Desenvolvimento e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

TERMO BASE: DINHEIRO 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Dinheiro mundial 44 ocorrências 

Dinheiro fictício 14 ocorrências 

Dinheiro livre 8 ocorrências 

Dinheiro metálico 6 ocorrências 

Tabela 6: Termo Dinheiro e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 
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TERMO BASE: ECONOMIA 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Economia política 506 ocorrências 

Economia brasileira 103 ocorrências 

Economia capitalista 21 ocorrências 

Economia mundial 16 ocorrências 

Economia nacional 15 ocorrências 

Economia global 11 ocorrências 

Economia dependente 9 ocorrências 

Economia marxista 8 ocorrências 

Economia regional 7 ocorrências 

Economia industrial 7 ocorrências 

Economia neoclássica 6 ocorrências 

Economia internacional 6 ocorrências 

Economia monetária 6 ocorrências 

Economia anarquista 5 ocorrências 

Tabela 7: Termo Economia e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

TERMO BASE: EMPRESA 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Empresa estrangeira 24 ocorrências 

Empresa multinacional 13 ocorrências 

Empresa industrial 9 ocorrências 

Empresa transnacional 8 ocorrências 

Tabela 8: Termo Empresa e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 
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TERMO BASE: INDÚSTRIA 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Indústria brasileira 12 ocorrências 

Indústria moderna 9 ocorrências 

Indústria automobilística 8 ocorrências 

Indústria nacional 8 ocorrências 

Indústria extrativa 6 ocorrências 

Indústria manufatureira 6 ocorrências 

Tabela 9: Termo Indústria e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

TERMO BASE: INVESTIMENTO 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Investimento produtivo 11 ocorrências 

Investimento estrangeiro 9 ocorrências 

Investimento autônomo 6 ocorrências 

Investimento externo 6 ocorrências 

Tabela 10: Termo Investimento e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

TERMO BASE: LUCRO 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Lucro médio 27 ocorrências 

Lucro individual 9 ocorrências 

Lucro disfarçado 6 ocorrências 

Tabela 11: Termo Lucro e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 
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TERMO BASE: MERCADO 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Mercado mundial 69 ocorrências 

Mercado interno   55 ocorrências 

Mercado monetário 11 ocorrências 

Mercado aberto 10 ocorrências 

Mercado financeiro 7 ocorrências 

Mercado brasileiro 6 ocorrências 

Tabela 12: Termo Mercado e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

TERMO BASE: POLÍTICA 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Política monetária 91 ocorrências 

Política econômica 61 ocorrências 

Política fiscal 13 ocorrências 

Política macroeconômica 9 ocorrências 

Política industrial 6 ocorrências 

Política comercial 5 ocorrências 

Política Internacional 5 ocorrências 

Tabela 13: Termo Política e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

TERMO BASE: PROCESSO 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Processo produtivo 45 ocorrências 

Processo social 16 ocorrências 

Processo global 6 ocorrências 

Processo revolucionário 5 ocorrências 

Tabela 14: Termo Processo e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 
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TERMO BASE: PRODUÇÃO 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Produção capitalista 164 ocorrências 

Produção material 29 ocorrências 

Produção industrial 25 ocorrências 

Produção social 18 ocorrências 

Produção feudal 7 ocorrências 

Produção interna 5 ocorrências 

Produção total 5 ocorrências 

Tabela 15: Termo Produção e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

TERMO BASE: PRODUTO 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Produto marginal 30 ocorrências 

Produto bruto 10 ocorrências 

Produto interno 10 ocorrências 

Produto social 9 ocorrências 

Produto líquido 8 ocorrências 

Produto nacional 6 ocorrências 

Tabela 16: Termo Produto e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

TERMO BASE: PRODUTIVIDADE 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Produtividade marginal    47 ocorrências 

Produtividade média 9 ocorrências 

Produtividade industrial 6 ocorrências 

Tabela 17: Termo Produtividade e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

  

 



69 
 

 

 

TERMO BASE: RENDA 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Renda nacional 16 ocorrências 

Renda pessoal    12 ocorrências 

Renda familiar 7 ocorrências 

Renda diferencial 6 ocorrências 

Tabela 18: Termo Renda e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

TERMO BASE: SISTEMA 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Sistema econômico  48 ocorrências 

Sistema bancário 45 ocorrências 

Sistema financeiro 38 ocorrências 

Sistema capitalista 26 ocorrências 

Sistema monetário 19 ocorrências 

Sistema colonial 9 ocorrências 

Sistema produtivo 9 ocorrências 

Sistema internacional 8 ocorrências 

Sistema interestatal 6 ocorrências 

Tabela 19: Termo Sistema e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 
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TERMO BASE: TRABALHO 

COLOCAÇÕES            OCORRÊNCIAS 

Trabalho vivo 42 ocorrências 

Trabalho humano 31 ocorrências 

Trabalho abstrato 30 ocorrências 

Trabalho social 30 ocorrências 

Trabalho excedente 24 ocorrências 

Trabalho necessário 24 ocorrências 

Trabalho concreto 15 ocorrências 

Trabalho alienado 14 ocorrências 

Trabalho assalariado 14 ocorrências 

Trabalho anual 10 ocorrências 

Trabalho morto 7 ocorrências 

Trabalho total   7 ocorrências 

Trabalho artesanal 6 ocorrências 

Trabalho emancipado 6 ocorrências 

Trabalho excessivo   6 ocorrências 

Trabalho exteriorizado 6 ocorrências 

Tabela 20: Termo Trabalho e suas colocações especializadas 

Fonte: criação nossa 

 

 

Essas são as 145 colocações identificadas no corpus da Economia partir da extração dos 

20 termos de maior ocorrência e frequência já mencionados anteriormente.  

Recorremos novamente ao programa Antconc, utilizamos a ferramenta concordance 

para retiramos a concordância textual das colocações em que mostramos seu funcionamento 

no interior do contexto dos artigos em etiquetagem pelo programa, conforme Figura 5. 
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Figura 5: Tela de concordância para a unidade fraseológica economia brasileira. 

Fonte: Laurence (2011) 

 

A colocação economia brasileira que tem como base um termo classificado como 

substantivo, ao se agregar a uma palavra da língua comum da classe dos adjetivos, apresentou 

103 ocorrências, demonstrando uma alta frequência de uso e caracterizando-se como uma 

colocação especializada da área da Economia. 

Elaboramos um modelo de ficha, descrita a seguir, com os elementos que possibilitam a 

organização do glossário das colocações especializadas da Economia. Este é o modelo que 

optamos que auxiliou na definição das 145 colocações especializadas encontradas na 

compilação do corpus. A ficha mostra os seguintes elementos: 

 

1- Termo-base;  

2- Informação gramatical 

3- Definição; 

4- Colocação; 

5- Contexto 1; 
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6- Contexto 2; 

7- Definição; 

8- Formas sinonímicas. 

 

O quadro 3 apresenta a estrutura aparente que elaboramos com elementos 

identificadores. 

 

Termo-base (O termo que configura na base da colocação) 

Inf. gramatical  (O gênero do termo). 

Definição (Definição do termo-base). 

Colocação (Combinação sintagmática do termo e da variante). 

Contexto (1) (Contexto de uso da colocação especializada no texto). 

Contexto (2) (Contexto de uso da colocação especializada no texto). 

Definição (Atribuição de significado para a colocação especializada). 

Formas sinonímias  (Termos equivalentes). 
Quadro – 3 Modelo de ficha terminológica aparente 

Fonte: criação nossa 

 

O quadro 4 mostra uma ficha com todos os elementos preenchidos. 

 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os 

problemas referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais 

escassos para a produção de bens; estuda as variações e combinações 

na alocação dos fatores de produção (terra, capital, trabalho, 

tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos preços 

das mercadorias. 

Colocação Economia neoclássica 

Contexto (1) A facilidade da economia neoclássica de, em apenas um modelo, 

descrever o mundo, está ligada a idéia de que, o paradigma ignora o 

direito de cada indivíduo ter a sua própria função utilidade, e de 

errar nas suas previsões para o futuro. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 

p. 131). 

Contexto (2) Embora a economia neoclássica assuma a condição de que a 

hipótese do homem econômico não é metodologicamente verdadeira 

em todos os seus aspectos, inclusive a condição de racionalidade que 

o mesmo assume. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 131). 

Definição Economia que utiliza o modelo para designar a corrente do 

pensamento econômico que estuda a formação dos preços, a 

produção e a distribuição da renda através do mecanismo de oferta e 

demanda de trabalho e funcionalidade de cada indivíduo. 

Formas sinonímias  Ver Teoria neoclássica. 
Quadro – 4 Modelo de ficha terminológica preenchida 

Fonte: criação nossa 
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Ressaltamos ainda que, após a confecção das 145 fichas com seus termos e respectivas 

colocações especializadas, sentimos a necessidade das fichas passarem por uma revisão de 2 

especialistas doutores da área da Economia, uma vez que, esta revisão foi de suma 

importância para darmos prosseguimento a versão definitiva dos verbetes do nosso glossário. 

Após a apresentação das colocações especializadas encontradas mediante extração e 

análise, mostraremos na próxima seção, os passos para a organização do glossário 

 

2.6 Da organização do glossário 

 

O glossário está organizado conforme a metodologia adotada para este tipo de trabalho. 

Apoiamo-nos em pressupostos teóricos de estudiosos do tema da fraseologia especializada e 

da fraseografia. A seguir, detalhamos as macro e as microestruturas e outros procedimentos 

metodológicos de organização.   

 

 A macroestrutura do glossário 

 

O glossário consta de 145 colocações, formadas a partir da seleção de 20 termos de 

maior frequência no corpus e suas combinações lexicais. Está organizado por ordem 

alfabética dos termos que constituem a base, seguido de suas respectivas colocações. Os 

registros das colocações estão relacionados logo abaixo do termo-base e por ordem de 

frequência. Todas as 145 colocações apresentam a mesma formação sintagmática de ordem do 

substantivo + adjetivo, constituindo assim, um padrão morfossintático único em uso no 

corpus. 

 

 A microestrutura do glossário 

 

A microestrutura está organizada da seguinte forma: o termo-base da colocação está 

registrado em caixa-alta e em negrito, seguido de ponto, da informação gramatical em itálico 

e da definição. Para elaboração da definição tanto do termo-base quanto das colocações, nos 

utilizamo-nos de variadas fontes tais como: dicionários gerais, escolares e terminológicos, 

além de sites de pesquisa, e principalmente os contextos retirados do próprio corpus da 

pesquisa. 
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Vale ressaltar que o termo é polissêmico, isto é, não apresenta um significado 

exclusivamente da área de especialidade, tornando-se especializado quando seguido do 

colocado. Por exemplo, o termo sistema pode evocar várias significações, como, no entanto, 

ao agregar-se aos colocados econômico, financeiro, monetário etc., gera as colocações 

sistema econômico, sistema financeiro e sistema monetário que são típicos de uma linguagem 

especializada das ciências econômicas.  

As colocações geradas a partir do termo-base estão registradas abaixo, por ordem de 

frequência no corpus,  em caixa baixa, em negrito, com a inicial maiúscula, seguida de ponto, 

da definição, do contexto de uso em itálico, com a colocação em negrito, da referência do 

corpus, coletado junto à revista da Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP); quando 

houver uma forma sinonímia é remetida; e quando necessário, uma nota para explicações 

complementares. 

A seguir apresentamos um exemplo de microestrutura aparente: 

 

SISTEMA. sm. Definição do termo 

Colocações geradas a partir do termo 

 

Sistema econômico. Definição (colocada abaixo da entrada) + contexto de uso (em itálico 

e a colocação em negrito) + referência do corpus ± sinonímia ± nota (em negrito). 

 

Quadro 5– Modelo de microestrutura aparente  

Fonte: criação nossa 

 

O próximo quadro mostra um modelo com uma microestrutura preenchida: 
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SISTEMA. sm.  Conjunto das instituições econômicas e políticas de uma sociedade, a que 

os indivíduos se subordinam unidos por alguma forma de interação ou interdependência. 

 

Sistema econômico. 

Sistema que engloba a gestão da economia, os processos de circulação das mercadorias, o 

consumo e os níveis de desenvolvimento tecnológico e de divisão do trabalho. 

 

A natureza do sistema econômico enquanto economia monetária da produção, em que 

investimentos de moeda em recursos produtivos são realizados a fim de conseguir mais 

moeda em um futuro próximo. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 113). 

Nota: a base sistema quando aparece de forma isolada não se constitui como um termo 

especializado da Economia, todavia com a agregação do colocado, ganha status 

especializado da linguagem econômica. 

 

Sistema financeiro.  

Sistema que compreende um conjunto de instituições financeiras voltadas para a gestão da 

política monetária de um país. 

 

O fato de o sistema financeiro estabelecer padrões de lucratividade e de eficácia de custos 

para as empresas individuais, dizer sobre como elas devem obter crédito e emitir ações, 

não é de modo algum um fenômeno recente. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 127). 

Sin: Sistema monetário 

 

Sistema monetário. 

Ver. Sistema financeiro. 
Quadro 6– Modelo de microestrutura preenchida 

Fonte: criação nossa 

 

Este é o modelo que adotamos neste trabalho para as colocações especializadas da 

Economia. Ressaltamos que, fomos direcionados pelo nosso corpus de análise, e guiados 

pelos criterios de organização de glosários de estudiosos do léxico especializado. 

Em síntese, este capítulo foi destinado a todos os procedimentos adotados para a 

composição da nossa pesquisa, em que descrevemos as decisões tomadas para o 

desenvolvimeno de nosso trabalho. No proximo capítulo, nos deteremos na organização do 

glossário das colocações especializadas da Economia. 
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3 GLOSSÁRIO DE COLOCAÇÕES  
 

 

Neste capítulo, apresentamos o glossário constituído por 145 colocações selecionadas 

do corpus, extraídas por meio das ferramentas wordlist, concordance e clusters do programa 

Antconc. Apresentamos o guia de uso, mostramos de forma sintética a organização da macro e 

da microestrutura, já mencionadas anteriormente, e por fim, o conjunto das entradas, suas 

definições e um índice remissivo. 

 

3.1 Guia de uso 

 

O nosso glossário foi organizado de acordo com os estudos teóricos da Terminografia, 

buscamos auxílio também das ferramentas computacionais do Software Antconc 3.2.3w, que 

nos proporcionou extrair os termos e suas combinações que formam as colocações. A seleção 

dos termos foi possível por meio da análise da ferramenta Word list, em que selecionamos 20 

termos substantivos com maior índice de ocorrência e frequência no corpus em questão. 

A microestrutura dos verbetes é composta pelos elementos que foram organizados no 

quadro a seguir: 

 

 

Entrada = termo-base + gênero gramatical (sm/sf) + definição + colocação + definição + 

contexto de uso + referência ± fonte ± sinonímia ± remissiva ± nota. 

 

 Quadro 7 – Elementos que compõem a microestrutura do verbete 

Fonte: criação nossa 

 

 

  Selecionamos as colocações especializadas que mantêm em sua estrutura morfológica 

a formação substantivo + adjetivo. A nossa amostra de verbete se constitui da seguinte 

forma, conforme descrito no quadro a seguir: 
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            Termo-base        Gênero    Definição do termo                      

                    ↑                        ↑                        ↑ 

DESENVOLVIMENTO. sm. Processo de industrialização, através do aumento da renda por 

habitante e da taxa de crescimento. Esse processo é obtido junto às empresas locais, ao Estado e às 

empresas estrangeiras. 

 

Desenvolvimento capitalista. Desenvolvimento do sistema fabril de produção, caracterizado por 

uma complexa divisão do trabalho, onde a concorrência obriga a inovação, resultando no progresso 

econômico - surgimento de novas empresas, nos setores comercial, industrial e financeiro.                                                      

                                                   Colocação                                                  Definição da colocação 

 

A ideologia dos Partidos Comunistas latino-americanos se apoiava numa teoria de etapas do 

desenvolvimento capitalista, pregando que os países do então chamado Terceiro Mundo se 

encontravam em estágios feudais ou semifeudais”. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 16). 
Ver: Crescimento capitalista.                                      Contexto de uso 

          Remissiva         

Quadro 8 – modelo de verbete com elementos explicativos 

Fonte: Criação nossa 

 

 

Dessa forma, o principal propósito dessa pesquisa é ajudar os usuários ou público-alvo 

que são os especialistas da área de economia, estudantes, pesquisadores e demais interessados 

no tema. Buscamos contribuir para um melhor entendimento e aproveitamento do texto 

especializado e do fenômeno das colocações especializadas que circulam na área da 

Economia. 

 

3.2 Texto Terminológico 

__________________________________________________________________________ 

C 

__________________________________________________________________________ 

 

CAPITAL. sm. Conjunto de fatores e meios de produção, que contribuem para a geração de 

renda e riqueza de um país.  

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Capital fixo 

Capital que leva mais de uma rotação anual para transferir completamente o seu valor ao 

produto. 

 

O capital fixo em sua forma desenvolvida só retorna após um ciclo de anos, que compreende 

uma série de rotações do capital circulante. (Rev. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 151). 

Sin: Capital produtivo. 

 

Capital variável 

Capital correspondente à parte da mais-valia que é empregada no pagamento de salários, tem 

seu valor aumentado no processo de produção pela utilização da força de trabalho. 

Fonte: Sandroni (1999). 
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Frente a isso, tivemos de optar por um caminho intermediário, que consistiu em considerar, 

para efeito do cálculo do capital variável, as remunerações da totalidade dos empregados 

dos setores produtivos. (Rev. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 122). 

Nota: Esse capital variável como está dito, está em constante mudança, pois pode aumentar e 

reduzir conforme as leis do mercado e as crises econômicas. 

 

Capital circulante 
Capital que transfere por completo o valor destinado às despesas correntes de uma empresa 

para outra, com matérias-primas, salários, matérias auxiliares, combustíveis, energia elétrica, 

e com estoques de mercadoria em, no máximo, uma rotação anual. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Quanto menor for o tempo de rotação do capital circulante, portanto, menor será o tempo de 

rotação média e mais rapidamente o valor equivalente ao capital adiantado será recuperado. 

(Rev. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 152). 

 

Capital produtivo  

 

O tempo de produção é, portanto, o tempo em que o capital produz valores de uso e acresce 

seu próprio valor, funcionando como capital produtivo, embora inclua tempo em que se 

encontra em estado latente ou produz sem gerar mais-valia. (Rev. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 

78). 

Ver: Capital fixo. 

 

Capital financeiro 
Capital de todas as parcelas de uma empresa que se encontram em estado de liquidez, 

representado por títulos, obrigações, certificados e outros papéis negociáveis e rapidamente 

conversíveis em dinheiro.  

Fonte: Sandroni (1999). 

 

O próprio conceito de capital financeiro emerge como o desdobramento de uma abordagem 

que, embora pouco usual ao discurso econômico convencional (porque apoiada em Marx), 

não deixa de estar presa ao núcleo das preocupações dos economistas, ao menos desde 

Thornton e Ricardo: como administrar o dinheiro quando a economia é complexa, as 

relações de crédito são desenvolvidas, a moeda estatal e o sistema bancário. (Rev. SEP, SP, 

nº 35, 2013 p.10). 

Sin: Capital monetário  

 

Capital constante 
Capital que se transforma em matérias primas, em matérias auxiliares, que aumentam os 

lucros em conjunto com os meios de produção, não criando a mais-valia.  

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Ao procurar aumentar o seu lucro enquanto capitalistas individuais, ou seja, esforçando-se 

para economizar na compra de força de trabalho mesmo gastando algo mais na aquisição de 

capital constante, coletivamente eles fazem com que a taxa de lucro do sistema como um todo 

tenda a cair persistentemente”. (Rev. SEP, SP, nº 37,2014 p. 123). 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_mobili%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obriga%C3%A7%C3%A3o_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/CDB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinheiro
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Capital fictício 

Capital investido em títulos de crédito (ações e obrigações), o qual dá aos possuidores o 

direito de se apropriarem regularmente de uma parte dos bens na forma de dividendos ou de 

lucros. 

Fonte: <http://resistir.info/crise/capital_ficticio2.html>. 

 

A possibilidade de conversão de qualquer dinheiro momentaneamente disponível em capital 

fictício e, principalmente, a liquidez que a bolsa de valores assegura a títulos de propriedade 

de empresas, dão margem a uma oferta abundante de capitais. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 

15). 

 

Capital transnacional 

Capital que atua em conjunto com as corporações industriais, comerciais e de prestação de 

serviços que atuam em distintos territórios dispersos no mundo.  

Fonte: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/transnacionais.htm>. 

 

[...] dava origem a uma modernização fundada na aliança e integração da burguesia ao 

capital transnacional, consagrando um tipo de desenvolvimento industrial dependente, 

subordinado às modalidades de expansão e de organização do capitalismo internacional. 

(REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 127). 

 

Capital mercantil 

Capital organizado com o intuito de obter lucro a partir de intercâmbios comerciais podendo 

ter diversas formas de produção e com altos investimentos financeiros. 

Fonte: <http://www.reformadagestaopublica.org.br/papers/1988/88b-CapitalMercantil.pdf>. 

 

A conformação de uma organicidade sistêmica por meio do capital mercantil é o que confere 

sentido às diversas formas de produção em jogo. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 112). 

 

Capital social 

Capital relativo ao valor dos bens ou do dinheiro com que os sócios contribuem para uma 

empresa sem direito de devolução. 

 

A construção do capital social enquanto força a ser desenvolvida no território como forma de 

atingir desenvolvimento econômico e social foi em parte influenciada pela dinâmica do 

desenvolvimento capitalista do século XX. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 110). 

Nota: Pode-se depreender pela definição e pelo contexto que este tipo de capital é um 

investimento econômico que uma empresa recebe através de contribuições sociais sem o 

comprometimento de restituição e ou devoluções. 

 

Capital industrial 

 

Vale acrescentar que o recurso ao circuito do capital industrial teria implicações na 

abordagem da quantidade de dinheiro necessária à circulação, um tema habitual da teoria 

econômica. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p.9). 

Ver: Capitalismo industrial 

 

 

 

http://resistir.info/crise/capital_ficticio2.html
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/transnacionais.htm
http://www.reformadagestaopublica.org.br/papers/1988/88b-CapitalMercantil.pdf
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Capital real 

Capital que rege todo o montante do valor de um mercado que movimenta os meios de 

produção gerando riqueza. 

 

Assim, por meio de certos mercados, está permanentemente em relação de equivalência com 

o capital real, ainda que, como assevera Marx, o seu montante de valor possa cair ou subir 

de modo inteiramente independente do movimento de valor do capital [...]. (REV. SEP, SP, nº 

35, 2013 p. 144). 

 

Capital monetário 

 

A respectiva aplicação de capital monetário (capitalizada aos juros do mercado), constitui o 

ganho do fundador, [...] uma fonte de lucros que nasce unicamente da transformação do 

capital portador de lucros na forma de capital produtor de juros. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 

p. 14). 

Ver: Capital financeiro. 

 

Capital estrangeiro 

Capital constituído por indústrias e/ou empresas que pertencem a pessoas físicas ou jurídicas 

residentes, domiciliadas ou com sede no exterior; objetivamente, se constitui em bens, 

máquinas, equipamentos etc. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

[...] O capital estrangeiro está presente em praticamente todos os segmentos, com destaque 

para os segmentos automobilístico e de autopeças e eletrônica. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 

p. 92). 

 

Capital adiantado 

Capital que mede a taxa de lucro e mais-valia, resultando na soma dos investimentos visando 

obter o valor proporcional do lucro. 

 

Em relação ao investimento em seu conjunto, vemos que, mantendo-se a quantidade de mais-

valia produzida constante, a taxa de lucro será inversamente proporcional ao capital 

adiantado. Quanto maior o investimento, dada a quantidade de mais-valia, menor será a taxa 

de lucro. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 76). 

Nota: Compreende-se que este capital é relacionado a uma previsão de lucro que a empresa 

realizada mediante os investimentos e aquisições de bens. 

 

Capital total 

Capital que corresponde à soma do capital próprio de uma empresa com o capital de terceiros. 

É também igual ao total do ativo da sociedade. 

 

A apropriação desse mais-trabalho pelo capital é um aspecto subjacente à apropriação de 

uma parte do PNL, mediante poder de compra do montante agregado de lucros sobre essa 

parte do PNL. Estes lucros, ganhos pelo capital, representam valorização mais-valor do 

capital total aplicado na produção social. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p.79). 
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Capital aplicado 

Capital que é destinado à aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial e 

quaisquer outros, com existência ou exercício de duração limitada. 

 

Com o desenvolvimento do modo capitalista de produção, decresce, portanto, a taxa de lucro, 

enquanto a massa aumenta com o montante crescente do capital aplicado. (REV. SEP, SP, nº 

34, 2013 p.18). 

 

Capital privado 

Capital pertencente a uma pessoa física ou jurídica, também chamado de singular ou 

individual. 

 

O controle direto de uma instituição capaz de redistribui-los de forma mais justa (quando em 

oposição ao capital privado doméstico). Apesar do caráter nobre de tais posicionamentos, em 

defesa da redução das mazelas sociais oriundas da dinâmica econômica, estes em nada 

contribuem para a superação real dos problemas do ser humano. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 

p. 31). 

Sin: Capital individual. 

 

Capital especulativo 

Capital que busca apenas obter vantagens de uma determinada situação, não trazendo 

qualquer tipo de benefícios para a economia ou para o setor no qual se encontra investido. 

Fonte: <https://www.dicionariofinanceiro.com/capital-especulativo/> 

 

Para continuar é preciso refazer essa questão de um modo mais rigoroso: se, para se 

desenvolver, o capital especulativo faz uso de meios meramente simbólicos, porque o 

dinheiro deveria estar prisioneiro da mercadoria dourada como seu suporte necessário. 

(REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 145). 

 

Capital global 

Capital relacionado a um movimento social e econômico que visava estratégias para a 

industrialização política e econômica de um país. 

 

[...] o movimento do capital global foi uma política deliberada nos anos 90, como, de certa 

forma, haviam sido as estratégias de industrialização associadas do Plano de Metas (1956-

60) e Milagre econômico (1966-73). (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 130). 

 

Capital individual 

 

O nivelamento dos valores a preços de custo só se dá porque o capital individual funcional 

como alíquota da totalidade do capital da classe e ainda porque a totalidade do capital da 

classe se reparte pelos diferentes ramos particulares segundo as necessidades da produção. 

(REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 18). 

Ver: Capital privado 

 

Capital nacional 

Capital que reúne todos os bens e recursos tangíveis e lucrativos de um país, é controlado pelo 

poder político e intermediado pelo estado. 

 

https://www.dicionariofinanceiro.com/capital-especulativo/
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O poder político passa a estruturar-se na aliança produtiva do capital nacional subordinado 

ao transnacional intermediada pelo Estado. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 127). 

 

 

Capital simbólico 

Capital que tem na tradição cultural uma forma simbólica que se distancia do modo de 

produção capitalista. 

 

[...] se denomina capital simbólico [...] A assimilação de cultura, por meio de estudo ou por 

tradição herdada, forma, por exemplo, o capital cultural. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 

112). 

 

Capital bancário 
Capital que visa à obtenção de recursos financeiros de grandes, médias e pequenas empresas, 

de indivíduos ou de fontes governamentais, têm como objetivo valorizar o próprio capital. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Embora o capitalismo não se acerque desta situação-limite, cartéis, trustes, tendência à 

formação de monopólios, concentração bancária, mitigam a concorrência e levam a uma 

fusão de interesses entre as indústrias e os bancos, sob a coordenação dos últimos, logo, o 

capital bancário, isto é, capital em forma de dinheiro que desse modo transforma-se 

realmente em capital industrial. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 17). 

 

CAPITALISMO. sm. Sistema econômico e social predominante na maioria dos países 

industrializados ou em fase de industrialização. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Capitalismo contemporâneo 

Capitalismo que fortalece sem precedentes os meios de produção fundamentais para a 

expansão da produção de mercadorias, o próprio motor do desenvolvimento capitalista. 

Fonte: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_capitalismo_contemporaneo

.htm> 

 

No capitalismo contemporâneo, as expropriações passaram a ter um caráter diverso, 

afetando também os produtores diretos urbanizados, que, em sua enorme maioria, já se 

encontram expropriados dos meios de produção. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 59). 

 

Capitalismo mundial 

Capitalismo que envolve todos os países do mundo, que desenvolvem estratégias políticas, 

sociais e econômicas que visam o poder econômico em nível mundial. 

 

A reestruturação do capitalismo mundial a partir do processo de globalização nada mais foi 

do que uma estratégia estruturada a partir das opções político-ideológicas de algumas 

potências mundiais, comandadas pelos EUA, cujo único objetivo era a recuperação de seu 

domínio econômico a nível mundial. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p.108). 

 

Capitalismo dependente 

Capitalismo que corresponde a dependência que um país sofre, referente às condições 

políticas, que atuam para a reestruturação de sua economia. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_capitalismo_contemporaneo.htm
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_capitalismo_contemporaneo.htm
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Os limites que estavam postos ao desenvolvimento do capitalismo dependente eram políticos 

e não econômicos, com o que mudanças das condições políticas e geopolíticas mundiais ou 

regionais poderiam levar estes países a superar a situação de dependência. (REV. SEP, SP, 

nº 41, 2015 p.18). 

 

Capitalismo avançado 

Capitalismo que compreende a autoridade e representação capaz de negar o modelo do 

Estado, em que o sistema vigente gera uma exploração da classe trabalhadora em função do 

lucro. 

 

A situação de predomínio da exploração na fase de ouro do capitalismo fez com que a força 

revolucionária da classe trabalhadora dos países de capitalismo avançado se acomodasse. 

Ou seja, a condição de predomínio da exploração amorteceu o germe revolucionário 

daqueles trabalhadores. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 127). 

 

Capitalismo financeiro 

Capitalismo cuja característica principal é a subordinação dos meios de produção para a 

acumulação de dinheiro e obtenção de lucros através do mercado financeiro.  

Fonte: <https://www.significadosbr.com.br/capitalismo-financeiro>. 

 

Esse vácuo de mercado é rapidamente preenchido pelo capital estrangeiro, que, 

apresentando novas estratégias de valorização do capital, dá especial atenção ao mercado 

brasileiro, apresentando novas formas de inserção comercial do investimento direto 

estrangeiro no país, terminando por enquadrar categoricamente o Brasil como mercado 

emergente na lógica do capitalismo financeiro global. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 101). 

 

Capitalismo industrial 

Capitalismo que corresponde à segunda fase do sistema capitalista que surge com a 

Revolução Industrial no século XVIII e se consolida com a Segunda Revolução Industrial em 

meados do século XIX e início do XX. 

Fonte: <https://www.todamateria.com.br/capitalismo-industrial/>. 

 

O desenvolvimento histórico-lógico das trocas de equivalentes, de modo que a troca de 

equivalentes torna-se um pressuposto histórico-lógico, que com o capitalismo industrial 

moderno é superado dialeticamente (também histórico-logicamente).(REV. SEP, SP, nº 40, 

2015 p. 130). 

Sin: Capital industrial. 

 

CRESCIMENTO. sm. 

Compreende o aumento da quantidade de mercadorias e serviços produzidos por uma 

economia dentro de algum período de tempo, sendo medido pelo aumento do PIB de um País. 
 

Crescimento econômico 

Crescimento da capacidade produtiva da economia e, portanto, da produção de bens e serviços 

de determinado país ou área econômica. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

https://www.significadosbr.com.br/capitalismo-financeiro
https://www.todamateria.com.br/capitalismo-industrial/


84 
 

 

 

O crescimento econômico, sob a forma capitalista, é, portanto, acréscimo de riqueza 

abstrata e aumento quantitativo de riqueza concreta, ou seja, objetos com utilidades 

específicas para a sociedade (tanto para consumo quanto para produção). (REV. SEP, SP, nº 

41, 2015 p. 113). 

Sin: Desenvolvimento econômico. 

 

Crescimento anual 

Crescimento da economia de um país através de um conjunto de empresas que movimentam o 

comércio mundial durante o período de um ano. 

 

Mesmo que o ritmo de crescimento anual tenha permanecido relativamente elevado durante 

estes períodos (superior a 5% ao ano, exceto em 1990, ou seja, sempre maior que o máximo 

obtido pelos EUA no mesmo período), essas quedas correspondem ao retorno de crises 

periódicas na acumulação do capital. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 46). 

 

Crescimento industrial  

Crescimento econômico relacionado ao aumento do Produto Nacional Bruto per capita, 

acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por alterações fundamentais na 

estrutura de sua economia. 

 

[...] o crescimento industrial brasileiro na década 1930, época que ficaria conhecida na 

historiografia brasileira pelo deslocamento do centro dinâmico: a passagem de uma 

economia primário-exportadora para uma lógica em que a acumulação de capital, a geração 

de renda e emprego seriam determinadas pela indústria. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 121). 

Sin: Desenvolvimento industrial. 

 

Crescimento sustentado 

Crescimento das atividades econômicas capitalistas retomado após a segunda guerra mundial. 

 

A idéia da existência de ciclos longos na atividade econômica capitalista, iniciada pelos 

trabalhos fundadores de Kondratieff, consolidou-se no período do crescimento sustentado do 

pós Segunda Guerra Mundial. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 78). 

 

Crescimento sustentável 

Crescimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade 

de produção dos recursos naturais. 

 

O crescimento sustentável baseado nas exportações intensivas em recursos naturais, com um 

ritmo rápido de acumulação de capital, porém com baixo desenvolvimento industrial, são 

característicos deste país. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 43). 

 

CRISE. sf. 

Desequilíbrio conjuntural entre a produção e o consumo, acarretando aviltamento dos preços 

e/ou da moeda, onda de falências, desemprego etc. 

Fonte: Houaiss (2009). 
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Crise econômica 

Crise que constitui uma fase regular do ciclo econômico, caracterizada pelo excesso geral da 

produção sobre a demanda, primeiro no setor de bens de capital e, em seguida, no setor de 

bens de consumo.  

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Este processo, nos países de capitalismo desenvolvido, tem exacerbado os debates com 

referência a emprego e estrutura ocupacional, pois ocorre em momento de forte ampliação 

do desemprego em função da crise econômica. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 67). 

Sin: Crise capitalista. 

Nota: A crise econômica traz como consequência uma queda brusca na produção, resultando 

em falência de empresas, desemprego em massa, redução de salários, lucros e preços etc. 

 

Crise financeira 

Crise composta por uma variedade de situações nas quais as instituições ou ativos 

financeiros se desvalorizam repentinamente. 

 

A eclosão da crise financeira internacional neste último ano provocou uma queda acentuada 

nesses preços, que, contudo, voltaram a recuperar-se logo em seguida. Os momentos de mais 

intensa alta correspondem a períodos de apreciação da taxa nominal de câmbio, [...]. (REV. 

SEP, SP, nº 41, 2015 p. 47). 

 

Crise capitalista 

 

[...] a crise capitalista, começando pelos meados dos anos 1950, as taxas de lucro das 

companhias dos Estados Unidos caíram e jamais se recuperaram de forma sustentada sob o 

neoliberalismo. Isso acarretou uma diminuição do investimento produtivo que, por sua vez, 

levou ao crescimento moroso do produto e da renda. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 37-38). 

Ver: Crise econômica.  

 

Crise global 

Crise causada pela desregulação dos mercados financeiros que afeta toda a renda e o capital 

em todos os países. 

 

Os crescimentos nas variações da inadimplência do consumidor, em 2010, foram resultados 

do maior endividamento, evoluindo acima da expansão da renda pessoal; dos prazos mais 

longos de financiamento, que facilitou o acúmulo de dívidas e pelos estímulos ao consumo, 

como parte do combate aos efeitos da crise global, nos primeiros três meses do ano. (REV. 

SEP, SP, nº 38, 2014 p. 74). 

 

Crise estrutural 

Crise que afeta a organização de todo o sistema capitalista transformando radicalmente os 

modos de produção. 

 

 

Como dissemos, porquanto fosse um modo de produção pré-capitalista fundado na violência 

direta, a crise estrutural que redunda em transformações nas formas de coerção termina por 

transformar radicalmente o próprio modo de produção. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 115). 
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__________________________________________________________________________ 

D 

__________________________________________________________________________ 

DESENVOLVIMENTO. sm. Processo de industrialização, através do aumento da renda por 

habitante e da taxa de crescimento, que geralmente é obtido junto às empresas nacionais e às 

empresas estrangeiras. 

Fonte: Sandroni (1999). 

Desenvolvimento econômico 

 

A desindustrialização deve ser encarada como um resultado natural do desenvolvimento 

econômico e está geralmente associada com o aumento do padrão de vida, ou seja, do 

aumento da renda per capita. (Rev. SEP, SP, nº 34, p. 2013 p. 40). 

Ver: crescimento econômico. 

 

Desenvolvimento capitalista 

Desenvolvimento do sistema fabril de produção, caracterizado por uma complexa divisão do 

trabalho, onde a concorrência obriga a inovação, resultando no progresso econômico, no 

surgimento de novas empresas nos setores comercial, industrial e financeiro. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

A construção do capital social enquanto força a ser desenvolvida no território como forma de 

atingir desenvolvimento econômico e social foi em parte influenciada pela dinâmica do 

desenvolvimento capitalista do século XX. Esperava-se que a grande unidade produtiva, 

pelos ganhos de produtividade em escala, fosse a única forma adequada de organização da 

produção. (Rev. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 110). 

 

Desenvolvimento desigual 

Desenvolvimento que compreende a ocorrência simultânea de aspectos avançados e atrasados 

no processo de desenvolvimento econômico dos países. 

 

No desenvolvimento desigual, expressa-se a heterogeneidade dos componentes de cada 

complexo e da relação recíproca desses complexos. Quanto mais desenvolvida, quanto mais 

social for a economia, tanto mais a heterogeneidade dos elementos naturais passa a segundo 

plano, transformando-se de modo cada vez mais declarado numa tendência à socialidade. 

(REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 72). 

 

Desenvolvimento histórico 

Desenvolvimento que constitui mudanças e transformações ao longo da história relacionado 

aos ramos econômico, político, social e cultural. 

 

[...] a especificidade do capitalismo em erigir um dado sentido universalizante e totalizante 

para o desenvolvimento histórico e que o constitui como um sistema que pode se plasmar 

com diferentes e, mesmo aparentemente, opostas conformações políticas, sociais e culturais. 

(REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 41). 

 

Desenvolvimento industrial 

Desenvolvimento em que a sociedade capitalista se organiza em prol do avanço tecnológico e 

científico, trabalhando na transformação de matérias primas em produtos industrializados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
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Dava origem a uma modernização fundada na aliança e integração [da] burguesia ao capital 

transnacional, consagrando um tipo de desenvolvimento industrial dependente, subordinado 

às modalidades de expansão e de organização do capitalismo internacional, que submeteria 

os centros de acumulação locais à lógica de expansão do centro hegemônico mundial. (Rev. 

SEP, SP, nº 39, 2014 p. 127). 

 

Desenvolvimento regional 

Desenvolvimento que fornece ajuda e assistência a regiões que são menos desenvolvidas 

economicamente. 

 

A SPVEA falhou no desenvolvimento regional porque encarou o problema do atraso e da 

não integração da Amazônia à economia nacional como sendo resultado da carência de 

infra-estruturas físicas da área, e à falta de infraestruturas sociais, sem entender a região no 

contexto mais global de expansão do capitalismo no Brasil. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 

191). 

 

Desenvolvimento nacional 

Desenvolvimento referente a circunstâncias que levam uma determinada nação a melhorar seu 

padrão econômico como consequência de uma melhora na economia. 

 

[...] a fim de limitar as consequências desestabilizadoras da crise global, principalmente no 

âmbito social, fazendo evoluir o quadro institucional existente, dotando-se de instrumentos 

poderosos de controle e consolidando a sua estratégia de desenvolvimento nacional. (REV. 

SEP, SP, nº 43, 2016 p. 95). 

 

Desenvolvimento social 

Desenvolvimento referente a circunstâncias em que uma sociedade adquire melhores 

condições sociais. 

 

O aumento de produtividade, proporcionado seja pelo desenvolvimento social e tecnológico, 

ou por uma primitiva divisão natural do trabalho, permite que alguns indivíduos se 

desvinculem da produção material, garantindo a sua subsistência a partir de alguma forma 

de apropriação da produção alheia. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 20). 

 

DINHEIRO. sm. Denominação de meio de pagamento mais comum, na forma de moedas ou 

cédulas, emitido e controlado pelo governo de cada país. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Dinheiro mundial 

Dinheiro que compreende a circulação de uma determinada moeda econômica que se 

sobrepõe a moeda de outros países e/ou continentes, sendo o padrão monetário que determina 

as transações no comércio internacional. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Os usurários são transformados em negociantes do meio de circulação, banqueiros, 

controladores do meio de circulação e do dinheiro mundial, e, portanto, em controladores 

da produção, e assim, em controladores dos meios de produção. (Rev. SEP, SP, nº 40,2015 p. 

152). 
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Dinheiro fictício 

Dinheiro em abstrato que não tem lastro na economia real, ou seja, não possui uma 

corporeidade, não pode ser convertido em algo concreto, palpável, sendo um mero título ou 

expressão de um valor futuro que pode, em parte ou no todo, se realizar. 

 

É preciso suprimir e superar a polaridade em questão, chegando ao conceito de dinheiro 

fictício. Tem-se assim, portanto, uma forma de valor que não possui valor, mas o representa 

de algum modo. (Rev. SEP, SP, nº 35,2013 p. 139). 

 

Dinheiro livre 

Dinheiro que circula de forma natural no mercado, sendo trocado por mercadorias e/ou bens 

materiais. 

 

Marx define estreitamente o dinheiro como o equivalente de mercadorias em sua fórmula, 

enquanto a teoria do dinheiro livre é formulada pelo design geral da troca, em que há 

evidência de que o dinheiro é mais do que um equivalente. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 

147). 

 

Dinheiro metálico 

Dinheiro que primeiramente se concretizou e foi aceito na sociedade para pagar bens, serviços 

e todo o tipo de obrigações. 

 

Se o certificado de trabalho, tendo o ouro como material, inclui a oportunidade de 

transformar tesouro individual, ele seria dinheiro metálico funcionando como dinheiro e a 

possibilidade de transformá-lo em capital por investimento e operações no mercado mundial 

continuaria existindo. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 152). 

Nota: A sua origem etimológica remete-nos para o vocábulo latim denarius, que era o nome 

da moeda que utilizavam os romanos. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

__________________________________________________________________________ 

E 

__________________________________________________________________________ 

ECONOMIA. sf. Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os 

problemas referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, capital, 

trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos preços das 

mercadorias. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Economia política 

Economia que estuda as relações sociais de produção, circulação e distribuição de bens 

materiais, definindo as leis que regem tais relações. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

A economia política que partisse a priori da centralidade da produção e, pois, do predomínio 

desta sobre a circulação teria que enfrentar a complexidade de um modo de produção. (Rev. 

SEP, SP, nº 42, 2015 p. 112). 
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Economia brasileira 
Economia que compreende todo o processo de desenvolvimento da estrutura produtiva 

nacional de todos os setores lucrativos, abarcando o setor externo, importações e exportações, 

que contribuem para o desenvolvimento econômico do Brasil. 

 

O processo de desindustrialização que a economia brasileira tem passado tem natureza e 

implicações para a continuidade do desenvolvimento diferentes das dos países desenvolvidos 

e asiáticos (porém próximas aos casos latino-americanos). (Rev. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 36). 

 

Economia capitalista 
Economia que gera um modo de produção predominante na sociedade que visa o lucro a partir 

da compra e venda de mercadorias e, que possui uma série de aspectos que estão intimamente 

ligados ao capital produtivo e à sua acumulação. 

Fonte: <http://economia.culturamix.com/mercado/economia-capitalista>. 

 

É possível medir a taxa de lucro na economia capitalista usando as categorias de Marx, 

assim como testá-la com base no comportamento de seus componentes. (REV. SEP, SP, nº 

37, 2014 p. 124).  

 

Economia mundial 

Economia que compreende o conjunto de atividades econômicas desenvolvidas em todo o 

mundo.  

 

Acelerar o desenvolvimento econômico nesses países era o objetivo mais geral da iniciativa, 

conforme declarado pelos signatários no preâmbulo do documento. Para estes, os processos 

em curso na economia mundial, especialmente a consolidação de grandes espaços 

econômicos. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p.89). 

Sin: Economia global; Economia Internacional. 

 

Economia nacional 

Economia referente ao conjunto de ramos da produção de um país com vários setores por todo 

o território nacional. 

 

A região abriga diversos novos projetos hidrelétricos e a expansão do agronegócio para 

além do que já está consolidado. Gado bovino, soja, madeira, dendê e outros produtos são 

destaques na economia nacional. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 194). 

 

Economia global 

 

Recentemente, a consolidação da economia global em bases de transporte e comunicação 

instantânea lançou desafios para a análise destas unidades aparentemente desconectadas do 

modo de produção global dominante. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p.101). 

Ver: Economia mundial. 

 

Economia dependente 

Economia que expressa a subordinação de um país a outro, ou seja, a ideia de que o 

desenvolvimento de um país está submetido (ou limitado) pelo desenvolvimento de outros 

países. 

 

http://economia.culturamix.com/mercado/economia-capitalista
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[...] o que caracteriza uma economia dependente, é que nela o progresso tecnológico é 

criado pelo desenvolvimento, ou melhor, por condições estruturais que surgem inicialmente 

do lado da demanda, enquanto nas economias desenvolvidas o progresso tecnológico é, ele 

mesmo, a fonte do desenvolvimento. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 128). 

 

Economia marxista 

Economia que estuda teoricamente as relações sociais de produção, baseada no materialismo 

histórico e no conceito do valor-trabalho, para a ciência econômica. 

Fonte: Singer (1975). 

 

[...] o movimento de mudança da crítica de contradição para a crítica de redundância no 

século 20 expressa o progresso da economia marxista e sua expansão dentro do âmbito 

oficial de ensino da ciência econômica. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 93). 

 

Economia regional 
Economia que compreende o conjunto de atividades econômicas desenvolvidas em uma 

determinada região.  

A economia regional entrou em forte e prolongada crise, produzindo, inclusive, redução da 

população na região Norte. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 164). 

 

Economia industrial 

Economia que estuda a estrutura e os limites entre as empresas e os mercados e as interações 

estratégicas das empresas. 

 

O advento da teoria da Economia Industrial, como uma evolução em relação à 

Microeconomia tradicional e o papel relevante das atividades de serviços já aparece nas 

entrelinhas da teoria, com uma conotação diferenciada e como fundamental para que se 

realizem as condições de evolução da concorrência entre empresas. (Rev. SEP, SP, nº 34, 

2013 p. 63). 

 

Economia neoclássica 

Economia que utiliza um modelo para designar diversas correntes do pensamento econômico 

que estudam a formação dos preços, a produção e a distribuição da renda através do 

mecanismo de oferta e demanda de trabalho e funcionalidade de cada indivíduo. 

Fonte: Singer (1975). 

 

A facilidade da economia neoclássica de, em apenas um modelo, descrever o mundo, está 

ligada a ideia de que, o paradigma ignora o direito de cada indivíduo ter a sua própria 

função utilidade, e de errar nas suas previsões para o futuro. (Rev. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 

131). 

 

Economia internacional 

 

Se, nos países desenvolvidos, o fluxo de novos produtos e o complexo de inovações 

tecnológicas que os acompanham são essenciais ao funcionamento da economia capitalista, 

no âmbito mundial, tais fatores operam no sentido de preservar as relações de dominação e 

dependência que caracterizam a atual economia internacional. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 

p. 124). 

Ver: Economia mundial. 
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Economia monetária 

Economia que apresenta o enquadramento para a análise da moeda nas suas funções como um 

meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. 

 

O empresário não está interessado no montante de produto, mas no montante de moeda que 

lhe será partilhado. Ele expandirá sua produção, pois espera, ao fazê-lo, aumentar seu lucro 

da economia monetária. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 113). 

 

Economia anarquista 
Economia teoricamente baseada na liberdade dos indivíduos, apoio mútuo, propriedade 

coletiva, autodisciplina, coexistência harmoniosa, responsabilidade e na autogestão, sendo 

também caracterizada como trocas voluntárias de bens e serviços por membros da sociedade. 

 

A primeira condição mostra não só que a economia anarquista é uma teoria analítica, mas 

também que condições reducionistas de suas visões precisam ser incluídas se a ciência 

econômica quiser ter objetivos nítidos, como a abolição da exploração e a realização da 

liberdade. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 144). 

 

EMPRESA. sf. Organização destinada à produção e/ou comercialização de bens e serviços, 

tendo como objetivo o lucro. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Empresa estrangeira 

Empresa que possui matriz num país e também mantém atuação em diversos países. 

Geralmente são grandes empresas que instalam filiais em outros países em busca de mercado 

consumidor, energia, matéria-prima e mão-de-obra baratas. 

 

O regime de partilha seria insuficiente, uma vez que o Brasil não deveria dividir com 

nenhuma empresa estrangeira uma riqueza tão imensa. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 58). 

Sin: Empresa multinacional; Empresa transnacional. 

 

Empresa multinacional 

 

Toma-se como base a situação do Brasil desde os anos 1990, com as mudanças regulatórias 

testemunhadas, e privilegia-se o setor agroalimentar, salientando o comportamento da 

Parmalat, importante empresa multinacional do segmento de lácteos. (REV. SEP, SP, nº 37, 

2014 p. 98). 

Ver: Empresa estrangeira. 

 

Empresa industrial 

Empresa que transforma matérias-primas, com auxílio de máquinas e ferramentas, na 

fabricação de mercadorias.  

Fonte: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/ramos-de-atividades>. 

  

O desenvolvimento da indústria que, obrigando-a a encontrar novos mercados, aumenta e 

multiplica as relações comerciais; ora é, ao contrário, a extensão do mercado comercial, 

com as novas necessidades que provoca, que suscita a empresa industrial. (REV. SEP, SP, nº 

42, 2015 p. 119). 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mutualismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_coletiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_coletiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autogest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_(economia)
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/ramos-de-atividades
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Empresa transnacional 

 

A instalação da empresa transnacional nas áreas receptoras (particularmente as da China) 

colocou o Brasil, por conta de sua dotação de recursos naturais (água, energia, terras 

agricultáveis, base mineral) em posição simultaneamente promissora e perigosa. (REV. SEP, 

SP, nº 41, 2015 p. 70). 

Ver: Empresa estrangeira. 

 

__________________________________________________________________________ 

I 

__________________________________________________________________________ 

INDÚSTRIA. sf. Conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação 

de matérias-primas, de modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas, para a 

fabricação de mercadorias. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Indústria brasileira 

Indústria que corresponde todos os bens e serviços existentes no Brasil com o intuito de 

promover o desenvolvimento sustentável no país e no exterior. 

 

Em que pese os setores industriais destacados acima, o de fabricação de automóveis (CNAE 

34) apresentou aumento na participação de 7,87% para 8,57%6. Os dados apresentados 

anteriormente não dão conta do movimento geral da indústria brasileira. (REV. SEP, SP, nº 

34, 2013 p. 45). 

Sin: Indústria nacional. 

 

Indústria moderna 

Indústria que surgiu na Europa (primeiramente na Inglaterra) durante a Revolução Industrial 

do século XVIII, e se consolidou em meados do século XIX. 

 

A exploração e, sobretudo, a superexploração da força de trabalho pelo capital constituíam a 

realidade concreta, real, da relação capital-trabalho dominante na Inglaterra de meados do 

século XIX, fase de consolidação da grande indústria moderna. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 

p. 126). 

 

Indústria automobilística 

Indústria envolvida com o projeto, desenvolvimento, fabricação, publicidade e venda de 

veículos automóveis. 

 

Um estudo do IEDI sobre a indústria automobilística revelou que a demanda doméstica de 

veículos no Brasil registrou um incremento de 1,8 milhões de veículos entre 2005 e 2010, 

alcançando 3,5 milhões. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 102-103). 

 

Indústria nacional 

 

O Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo foi criado pelo Ministério de 

Minas e Energia em 2003 e conta com a participação da Petrobras, entidades 

governamentais e entidades empresariais. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 42). 

Ver: Indústria brasileira. 
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Indústria extrativa 

Indústria que extrai matéria-prima da natureza (vegetal, animal ou mineral) sem que ocorra 

alteração significativa nos recursos naturais. 

 

Somado a este esvaziamento do conteúdo nacional da produção, observa-se um aumento da 

participação do VTI (Valor de Transformação Industrial) dos setores industriais intensivos 

em recursos naturais, sobretudo da indústria extrativa, demonstrando uma regressão da 

estrutura produtiva nacional. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p.35). 

 

Indústria manufatureira 
Indústria que se refere à produção industrial, em que matérias-primas são transformadas, 

numa grande escala, em produtos acabados. 

 

A indústria manufatureira, que implacavelmente sobrepõe a tudo seu próprio critério de 

viabilidade, desde as menores unidades de seu microcosmo até as mais gigantescas empresas 

transnacionais, [...]. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 57). 

 

INVESTIMENTO. sm. Aplicação de recursos (dinheiro ou títulos) em empreendimentos que 

renderão juros ou lucros, em geral a longo prazo. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Investimento produtivo 

Investimento que se realiza quando a taxa de lucro sobre o capital supera ou é, pelo menos, 

igual à taxa de juros ou quando os lucros são maiores ou iguais ao capital investido. 

 

O dinheiro adquire um valor de uso particular, que é o de funcionar como capital, o de 

propiciar lucro (médio), mediante o devido investimento produtivo. (REV. SEP, SP, nº 38, 

2014 p. 17). 

 

Investimento estrangeiro 

Investimento que visa interesse em empresas que operem fora da economia do investidor, por 

meio de compras, aumentando o valor da economia e da renda.  

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Dada a maior integração desses países na economia mundial em todas as fases do ciclo do 

capital capital-dinheiro, capital produtivo, capital-mercadoria, eles tiveram de arcar, desde 

os anos 1990, com um volume acrescentado de transferências de valor para as economias 

avançadas, com destaque para o crescimento das rendas do investimento estrangeiro. (REV. 

SEP, SP, nº 36, 2013 p. 127). 

Sin: Investimento externo 

 

Investimento autônomo 

Investimento que se refere à substituição das importações em função do esgotamento e dos 

gastos de investimento que são, em larga medida, independentes da variação e/ou do nível 

corrente de atividade econômica. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

[...] a relevância do investimento autônomo para a dinâmica econômica do período, já que 

ambos os estudos argumentam que o sentido da crise é o progressivo esgotamento do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juros
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processo de substituição de importações como modelo de desenvolvimento via 

industrialização substitutiva. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 133). 

 

Investimento externo 

 

Mais de dois terços do investimento externo direto que entrou nos primeiros anos da década 

de 1990 (e uma percentagem ainda maior dos empreendimentos em parceria que 

sobreviveram) eram organizados pelos chineses que haviam se instalado no exterior 

(particularmente os que operavam a partir de Hong Kong, mas também os instalados em 

Taiwan). (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 38). 

Ver: Investimento estrangeiro. 

 

__________________________________________________________________________ 

L 

__________________________________________________________________________ 

LUCRO. sm. Rendimento atribuído especificamente ao capital investido diretamente por uma 

empresa ou pessoa em particular. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Lucro médio 

Lucro que consiste em identificar a margem de rendimento que é alcançada através da 

multiplicação da taxa de lucro pelo investimento em cada unidade de um produto que é 

vendido. 

 

No caso do lucro médio, como ele é obtido através da multiplicação da taxa de lucro médio 

pelo investimento, teremos o seguinte: quanto menor o investimento individual, menor será 

esta parte do PPI e quanto maior o investimento, maior será a magnitude do lucro médio que 

cabe ao capitalista individual. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 87). 

 

Lucro individual 

Lucro que uma pessoa física e/ou jurídica obtém por meio da produção pela força de trabalho. 

 

O resultado da contradição, que o aumento do lucro individual por meio da sistemática 

substituição de trabalhadores por meios de produção que economizam trabalho. (REV. SEP, 

SP, nº 37, 2014 p. 138). 

 

Lucro disfarçado 

Lucro adquirido por meio de porcentagem de salário acima do valor devido em negócios e/ou 

cargos empregatícios realizados entre a pessoa jurídica e as pessoas a esta ligadas ao que se 

presume que houve favorecimento. 

 

E parece aconselhável incluir, como destinatários de lucro disfarçado de salários, apenas a 

pequena porcentagem de empregados da administração que foram pagos demasiadamente 

bem, ou seja, acima do triplo do salário médio. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 51). 
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__________________________________________________________________________ 

M 

__________________________________________________________________________ 

MERCADO. sm. Espaço onde se localiza um grupo de compradores e vendedores que estão 

em contato suficientemente próximo para que as trocas entre eles atinjam as condições de 

compra e venda dos demais. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Mercado mundial 

Mercado constituido por um sistema de relações econômica, mercantil e financeira, entre 

países entrelaçados pela divisão internacional do trabalho. 

 

O púlpito do mercado mundial era ocupado pela lógica econômica do mundo 

industrializado, esse é um fato, e prestar-lhe culto através da própria transformação 

industrial, ou do atendimento às necessidades das economias industrializadas por meio das 

exportações agrominerais, era algo indispensável, mas não suficiente, para os postulantes ao 

Primeiro Mundo. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 71). 

 

Mercado interno 

Mercado formado pelo comércio de bens, mercadorias e serviços praticados dentro do 

território de localização da produção de bens, de mercadorias ou serviços. 

 

A política da SPVEA buscava se sustentar no mercado interno regional via expansão da 

agricultura ou da industrialização ou, ainda, das duas de formas associadas. (REV. SEP, SP, 

nº 34, 2013 p. 190). 

 

Mercado monetário 

Mercado que opera a curto prazo, e compõe uma rede de entidades ou órgãos financeiros que 

negociam títulos e valores, concedendo empréstimos a empresas ou particulares, a curto ou 

curtíssimo prazo, contra o pagamento de juros. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Um mercado monetário, a demanda por emprestar fundos aumenta desde que a taxa de juros 

do dinheiro esteja abaixo da taxa de juros do capital real e vice-versa. (REV. SEP, SP, nº 40, 

2015 p. 142). 

Sin: Mercado financeiro. 

 

Mercado aberto 

Mercado de títulos que atua em um banco central e em bancos comerciais de um país nos 

quais são comprados e vendidos os títulos da dívida pública. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Em outros termos, ocorreu uma troca entre retorno menor e quantidade maior na detenção 

dos títulos públicos por parte dos bancos comerciais que operam no mercado aberto. (REV. 

SEP, SP, nº 38, 2014 p. 121). 
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Mercado financeiro 

 

As antecipações dos empréstimos permitem às filiais aplicar no mercado financeiro para 

somente em seguida realizar algum investimento. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 104). 

Ver: Mercado monetário. 

 

Mercado brasileiro 

Mercado onde circula todas as importações e exportações do país, bem como a criação e 

instalação de indústrias visando o aumento da renda nacional. 

 

Com vistas a diminuir a dependência dos combustíveis importados e apostando nos números 

que mostram o crescimento exponencial do mercado brasileiro de combustíveis, faz parte da 

carteira de investimentos da Petrobras a construção de novas refinarias em Pernambuco, Rio 

de Janeiro (Comperj), Maranhão e Ceará. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 48). 

 

__________________________________________________________________________ 

P 

__________________________________________________________________________ 

POLÍTICA. sf. Ciência organizada por um governo que atua na administração de uma nação 

ou de Estados, e influencia na relação com determinados temas sociais e econômicos de 

interesse público. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Política monetária 

Política que abarca um conjunto de medidas adotadas pelo governo visando a adequar os 

meios de pagamento disponíveis às necessidades da economia do país.  

Fonte: Sandroni (1999). 

 

A política monetária teve como base a precificação das carteiras de ativos dos bancos, no 

sentido de oferecer-lhes uma alternativa de investimento em relação ao fornecimento de 

crédito ao setor privado. (Rev. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 123). 

 

Política econômica 

Política que abrange um conjunto de medidas tomadas pelo governo de um país com o 

objetivo de atuar e influir sobre os mecanismos de produção, distribuição e consumo de bens 

e serviços. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

No lugar de propor que o ajustamento se dê nas tradicionais variáveis câmbio/juros/salários, 

propomos que o foco da política econômica deva ser a produtividade, remetendo a questão 

para as políticas de desenvolvimento. (Rev. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 67). 

 

Política fiscal 

Política responsável pela manipulação dos tributos e dos gastos do governo para regular a 

atividade econômica.  

 

Os déficits orçamentários, frutos de política fiscal expansionista, principalmente na elevação 

de gastos de custeio, elevação creditícia e política monetária flexível, são instrumentos 

mobilizados para esse fim. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 143). 
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Política macroeconômica 

Política que compreende um conjunto de medidas adotadas pelo Governo visando afetar 

agregados econômicos: câmbio, crédito, inflação, taxa de juros, balanço de pagamentos, 

gastos primários que alteram o crescimento da economia e a estrutura de distribuição da renda 

de um país. 

Fonte: <http://www.spe.fazenda.gov.br/assuntos/politica-macroeconomica>. 

 

A produção industrial passou por uma nova trajetória de desaceleração, iniciada a partir do 

segundo trimestre, em função das condições adversas do mercado internacional, mas também 

em decorrência da rigorosa política macroeconômica restritiva da demanda, dirigida para 

diminuir bruscamente o ritmo de atividade. (Rev. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 71). 

Política industrial 

Política que compreende um conjunto de instrumentos usados por governos para incentivar 

setores específicos da economia, geralmente ligados à indústria de transformação, voltadas 

para o comércio de importação com baixas tarifas de câmbio. 

Fonte: <http://porque.uol.com.br/cards/o-que-e-politica-industrial/> 

 

O Japão, desde os primórdios de sua industrialização, adotou uma política industrial 

fortemente vinculada a uma política comercial de estímulo às exportações. Um conjunto de 

instituições especialmente voltadas à estratégia comercial, com baixas tarifas e o uso ativo 

do câmbio, agiam conjuntamente, no sentido de extrair desempenho exportador de indústrias 

substitutivas de importações. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p.100). 

 

Política comercial 

Política que é adotada pelo governo de cada país, para que ocorram negociações comerciais 

com outros países, é definida pelas tarifas alfandegárias, subsídios, taxas de importação e 

exportação e outros mecanismos comerciais. 

Fonte: http://www.okconcursos.com.br/apostilas/apostila-gratis/115-comercio-

internacional/390-politica-comercial#.Woq_y6jwbIU 

 

A política comercial com prioridade no contínuo aumento das exportações baseava-se na 

especialização em um conjunto de setores industriais que favorecessem a criação de emprego 

e o acúmulo de capacidades tecnológicas. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 100-101). 

 

Política Internacional 

Política que trata de temas ligados à segurança, à economia, às relações diplomáticas e aos 

processos políticos que ocorrem além das fronteiras dos Estados nacionais. 

 

Que mudanças estão sendo, de fato, gestadas na geoeconomia e na geopolítica dos recursos 

energéticos em escala mundial, e quais as suas possíveis implicações? Eis uma indagação 

inescapável para quem se interessa por questões de economia política internacional nessa 

aurora do século XXI. (REV. SEP, SP, nº 44, 2016 p. 61). 

 

PROCESSO. sm. Procedimento que abarca o conjunto das fases da atividade econômica que 

formam um movimento contínuo e repetido, ou seja, a produção, a circulação e o consumo. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Processo produtivo 

Processo cuja combinação de fatores de produção através da venda da força de trabalho por 

parte dos indivíduos proporciona a obtenção de recursos para a sobrevivência. 

http://www.spe.fazenda.gov.br/assuntos/politica-macroeconomica
http://porque.uol.com.br/cards/o-que-e-politica-industrial/
http://www.okconcursos.com.br/apostilas/apostila-gratis/115-comercio-internacional/390-politica-comercial#.Woq_y6jwbIU
http://www.okconcursos.com.br/apostilas/apostila-gratis/115-comercio-internacional/390-politica-comercial#.Woq_y6jwbIU
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O trabalhador só entra no processo produtivo porque é obrigado a vender sua força de 

trabalho, e vê neste processo apenas o meio de garantir os recursos necessários para a sua 

subsistência. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 24). 

 

Processo social 
Processo que envolve as formas pelas quais os indivíduos se relacionam uns com os outros, 

em uma série de interações dinâmicas que se desenvolvem no seio de uma sociedade 

estabelecendo formas de relações sociais. 

Fonte: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/processos-sociais.htm> 

 

A ausência de um plano de expansão que pense o cooperativismo como um todo, e que vise 

dominar o processo de produção como um processo social, reduz as cooperativas a 

iniciativas isoladas, com um potencial limitado de transformar da sociedade. (Rev. SEP, SP, 

nº 40,2015 p. 32). 

 

Processo global 

Processo relacionado a um conjunto de transformações na ordem política e econômica 

mundial que visa o lucro através da produção. 

 

Somente na unidade dos três processos mencionados anteriormente (desvalorização, 

valorização na produção e valorização pela troca) e na fluidez contínua da transição das 

parcelas de capital entre as fases do ciclo é que se realiza, diz Marx, “a continuidade do 

processo global”. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 150). 

 

Processo revolucionário 

Processo relacionado às revoluções políticas, sociais e econômicas organizado pela luta de 

classe. 

 

O proletariado, nesse momento inicial do processo revolucionário, em que a velha 

organização social ainda não desapareceu e as condições econômicas sobre as quais repousa 

a luta de classe, [...]. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 56). 

 

PRODUÇÃO. sf. Conjunto de todas as fases da realização de um produto ou serviço que 

pode ser produzido pela natureza, pelo homem ou pela máquina. 

Fonte: Houaiss (2009). 

 

Produção capitalista 

Produção que compreende a fabricação de produtos mercadológicos pela classe operária 

assalariada visando à obtenção de lucros para a classe patronal por meio da venda dessas 

mercadorias. 

 

É preciso lembrar que o dinheiro no modo de produção capitalista tem de representar no 

curso de sua infindável circulação não apenas o valor em geral, mas o valor que se valoriza. 

(REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 146). 
 

Produção material 

Produção que corresponde à capacidade humana de, pelo trabalho, transformar a 

materialidade, ou seja, de agir sobre a matéria transformando-a com a finalidade de atender 

alguma necessidade própria à existência humana. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/processos-sociais.htm
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O materialismo histórico reconhece o papel fundante da produção material como condição 

para a existência humana, de modo a representar um esforço teórico em compreender esse 

fato fundamental em toda a sua significação e em todo o seu alcance e a ele fazer justiça. 

(Rev. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 70). 

 

Produção industrial 

Produção que envolve processos químicos ou mecânicos na manufatura de vários itens, 

destinados à venda interna ou externa e que são produzidos usualmente em grande escala. 

 

A continuidade da expansão acarretaria, ainda, aumento dos preços das matérias-primas, 

que têm uma produção menos elástica que a produção industrial, o que pode levar à redução 

da taxa de lucro. (REV. SBEP, SP, nº 39, 2014 p. 116). 

 

Produção social 

Produção que envolve a participação dos seres humanos no trabalho e na distribuição dos 

produtos como forma de apropriação de parte desse produto. 

 

A produção social pode ser caracterizada, em seus aspectos gerais, comuns aos modos de 

produção social em geral em termos de participação de cada indivíduo no trabalho social, 

tanto na prestação de trabalho como por meio da apropriação de parte do produto social. 

(REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 67). 

 

Produção feudal 

Produção relacionada ao período feudal em que predominava o regime de servidão do 

trabalhador rural.  

 

No materialismo histórico, as tentivas de estabelecer os nexos entre a crise do modo de 

produção feudal e o sentido disruptivo da luta de classes põem, como um problema 

fundamental, a caracterização do modo de produção vigente entre a crise do século XIV e a 

Era das Revoluções na passagem do século XVIII ao XIX. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 97). 

Nota: O período feudal foi substituído pela revolução industrial. 

 

Produção interna 

Produção que corresponde a um conjunto dos bens e serviços produzidos pela economia em 

território nacional, qualquer que seja a nacionalidade dos produtores. 

 

Os Estados Unidos executam estratégia de redução da sua grande dependência energética 

externa, com resultados expressivos na produção interna em razão de importante avanço dos 

bens e serviços produzidos pela economia do país. (REV. SEP, SP, nº 44, 2016 p. 46). 

 

Produção total 

Produção que abarca toda à força produtiva, seja ela natural, tecnológica ou científica. 

 

[...] o percentual das manufaturas na produção total, dos anos 1990 em diante esta situação 

reverteu-se fortemente em favor dos países asiáticos. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 113).  

 

PRODUTIVIDADE. sf. Resultado da divisão da produção física obtida numa unidade de 

tempo (hora, dia, ano) por um dos fatores empregados na produção (trabalho, terra, capital). 

Fonte: Sandroni (1999). 
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Produtividade marginal 

Produtividade extra que é acrescentada à produtividade total como mais uma unidade de 

insumo ao processo produtivo, mantendo todos os outros fatores constantes. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

A existência de matérias primas no processo de produção (e bens intermediários em geral) 

contradiz o conceito de produtividade marginal do capital. Matérias primas são insumos à 

produção que não podem ser mantidos constantes conforme o produto cresce. (REV. SEP, 

SP, nº 35, 2013 p. 112). 

Sin: Produto marginal 

Nota: Esta produtividade, por exemplo, é a diferença de resultado quando o trabalho de uma 

empresa é ampliado de cinco para seis unidades. 

 

Produtividade média 

Produtividade que mede o crescimento da economia de um país. 

 

Ocorre, pois, que a produtividade média da economia brasileira tem crescido a taxas 

demasiadamente modestas e inferiores às taxas de crescimento dos salários reais. (REV. 

SEP, SP, nº 41, 2015 p. 56). 

 

Produtividade industrial 

Produtividade que compreende o desenvolvimento da economia de um país através do lucro 

adquirido pelo trabalho industrial. 

 

[...] o fenômeno estivesse claramente relacionado à produtividade industrial e ao avanço 

técnico, muito menos que a pressões deflacionárias decorrentes da adoção do padrão ouro 

nas mais dinâmicas economias capitalistas [...]. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 80). 

 

PRODUTO. sm. Conjunto de todos os bens e serviços resultantes da atividade produtiva de 

um indivíduo, empresa ou nação. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Produto marginal 

 

O conceito de produto marginal das matérias-primas requer que o produto possa crescer por 

meio do aumento das matérias-primas em uma unidade, mantendo-se todos os outros insumos 

constantes. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 113). 

Ver: Produtividade marginal. 

 

Produto bruto 

Produto que representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 

produzidos num determinado país. 

 

Com efeito, a quantidade de trabalho requerida direta e indiretamente para produzir o 

produto bruto é a soma da quantidade direta, L, com a indireta, isto é, com a quantidade de 

trabalho requerida direta e indiretamente para produzir os meios de produção necessários 

[...]. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 67). 

Sin: Produto interno; Produto nacional. 

Nota: Essa é uma forma variante da denominação de Produto Interno Bruto (PIB). 
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Produto interno 

 

A renda dos proprietários de fato subiu significativamente enquanto percentagem do produto 

interno líquido dos Estados Unidos nas décadas que antecederam a Grande Recessão mas 

isto também ocorreu para a renda da classe trabalhadora! (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 

46). 

Ver: Produto bruto. 

 

Produto social 

Produto equivalente a soma de todo o capital de bens e serviços gerados pela classe 

trabalhadora em função do lucro. 

 

Imaginemos uma associação de homens livres, que trabalham com meios de produção 

comunais, e despendem suas numerosas forças de trabalho individuais conscientemente como 

uma única força social de trabalho. O produto total da associação é um produto social. 

(REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 68). 

 

Produto líquido 

Produto correspondente ao valor total dos bens e serviços finais produzidos em um país pela 

classe trabalhadora num determinado período de tempo, ao qual se subtrai o valor que permite 

repor à depreciação do capital. 

 

A renda da classe trabalhadora diminui como parte do produto líquido (ou renda) que é 

produzido, o que leva a uma queda na demanda de consumo pessoal como parte do produto 

líquido. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 39). 

 

Produto nacional 

 

A evolução dos níveis do produto nacional bruto das duas economias, que eram mais ou 

menos equivalentes no momento de sua abertura quase simultânea (Beijing em 1978, Nova 

Deli em 1984), colocam em evidência uma clara divergência de trajetórias, a favor da China; 

o produto nacional bruto per capita desta última ultrapassou o da Índia logo no começo dos 

anos 1990. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 45). 

Ver: Produto bruto.        

 

__________________________________________________________________________ 

R 

__________________________________________________________________________ 

RENDA. sf. Conjunto do total das importâncias recebidas periodicamente, por pessoa física 

ou jurídica, como remuneração de trabalho ou de prestação de serviços, de aluguel de 

imóveis, de aplicação de capital etc. 

Fonte: Houaiss (2009). 

 

Renda nacional 

Renda que mede o PIB e o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em 

um país em um dado período de tempo. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 



102 
 

 

 

Não obstante, a reformulação proposta articula a distribuição do produto e da renda 

nacional (nos aspectos de pagamento e apropriação da renda, e não de sua utilização ou 

dispêndio) com a divisão do trabalho anual do país entre trabalho pago e trabalho não-pago. 

(REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 82). 

 

Renda pessoal 

Renda acumulada por pessoa física e/ou jurídica através do trabalho e obtenção de bens. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

A Grande Recessão mas isto também ocorreu para a renda da classe trabalhadora! As duas 

puderam aumentar porque a renda pessoal, que é a renda recebida pelas pessoas, subiu mais 

rápido do que o produto líquido, que é a mesma coisa que renda que é produzida. (REV. 

SEP, SP, nº 38, 2014 p. 46). 

 

Renda familiar 

Renda que compreende todos os bens individuais dos moradores de um mesmo domicílio.  

 

A partir da POF relativa ao biênio 1987-1988 foi possível revelar o grau de 

comprometimento da renda familiar por faixa de rendimento, além da quantidade de famílias 

nessa situação. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 82). 

 

Renda diferencial 

Renda que representa a diferença entre o preço geral da produção, determinado pelas 

condições de produção nas piores áreas de terra, e o preço individual de produção nas terras 

médias e melhores. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

Um caso no qual a expansão de terras inferiores impossibilita a renda diferencial. Além 

disso, técnicas de melhoramento fazem possível o cultivo de terra virgem, o que criaria terra 

de forma lucrativa baseando-se na existência de renda diferencial. (REV. SEP, SP, nº 40, 

2015 p. 145). 

__________________________________________________________________________ 

S 

__________________________________________________________________________ 

SISTEMA. sm.  Conjunto das instituições econômicas e políticas de uma sociedade, a que os 

indivíduos se subordinam unidos por alguma forma de interação ou interdependência. 

Fonte: Houaiss (2009). 

 

Sistema econômico. 

Sistema que engloba a gestão da economia, os processos de circulação das mercadorias, o 

consumo e os níveis de desenvolvimento tecnológico e de divisão do trabalho. 

Fonte: Sandroni (1999). 

 

A natureza do sistema econômico enquanto economia monetária da produção, em que 

investimentos de moeda em recursos produtivos são realizados a fim de conseguir mais 

moeda em um futuro próximo. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 113). 

Sin: Sistema capitalista. 
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Nota: a base sistema quando aparece de forma isolada não se constitui como um termo 

especializado da Economia, todavia com a agregação do colocado, ganha status especializado 

da linguagem econômica. 

 

Sistema bancário 

Sistema que envolve os órgãos públicos ou privados, em que o maior expoente são os bancos, 

pois proporcionam ferramentas de investimento às pessoas de uma sociedade através de 

empréstimos. 

 

O método para se analisar se existe evidências de captura do Banco Central do Brasil (BCB) 

por parte do sistema bancário será o exame das estatísticas descritivas entre a concessão de 

crédito ao setor privado, o índice-meta de inflação, qual seja, o IPCA acumulado em 12 

meses, a meta operacional da taxa de juros básica (Selic) e os valores das operações de open 

market. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 119). 

 

Sistema financeiro.  

Sistema que compreende um conjunto de instituições financeiras voltadas para a gestão da 

política monetária de um país.  

Fonte: Sandroni (1999). 

 

O fato de o sistema financeiro estabelecer padrões de lucratividade e de eficácia de custos 

para as empresas individuais, dizer sobre como elas devem obter crédito e emitir ações, não 

é de modo algum um fenômeno recente. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 127). 

Sin: Sistema monetário.  

 

Sistema capitalista 

 

A estrutura e funcionamento do sistema capitalista resulta a valorização do capital, isto é, 

seu rendimento ou ganho de mais-valor. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 69). 

Ver: Sistema econômico. 

 

Sistema monetário. 

 

Um sistema monetário internacional é formado, a cada período da história, pela sua moeda 

internacional, pelo regime cambial vigente, pelo grau de mobilidade de capitais e pela a 

dimensão hierárquica desse sistema. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 40). 

Ver. Sistema financeiro. 

 

Sistema colonial 

Sistema de relações entre as metrópoles e as colônias. Tem como principal objetivo o 

enriquecimento da burguesia através do Estado, de acordo com a doutrina do monopólio e do 

protecionismo. 

Fonte: <https://www.colegioweb.com.br/mercantilismo-e-sistema-colonial/o-sistema-

colonial.html>. 

 

A construção do sistema colonial, a expansão do domínio do capital mercantil e das 

monarquias europeias subverte, cria ou recria no resto do mundo diversas formas produção; 

converte velhas estruturas em organismos complementares. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 

111). 

 

https://www.colegioweb.com.br/mercantilismo-e-sistema-colonial/o-sistema-colonial.html
https://www.colegioweb.com.br/mercantilismo-e-sistema-colonial/o-sistema-colonial.html
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Sistema produtivo 

Sistema cuja mão-de-obra alimenta a economia através do desenvolvimento tecnológico. 

 

A busca pelo desenvolvimento tecnológico, a eficiência na utilização de mão-de-obra, a 

eficiência produtiva e a organização do sistema produtivo são, dentre outros, fatores que 

explicam a limitação para absorção de toda essa mão-de-obra excedente. (REV. SEP, SP, nº 

43, 2016 p. 99). 

 

Sistema internacional 
Sistema que trata das Relações Internacionais propriamente ditas além do ambiente 

constituído pelos Estados e pelas diversas instituições internacionais. 

 Fonte: Sandroni (1999). 

 

Da mesma forma, há de se recordar que o processo de acumulação originária (ou primitiva) 

foi catapultado pelo sistema de dívida pública e pelo sistema internacional de crédito 

público e privado ao qual este deu origem. Nas palavras de Marx, o sistema de crédito 

público é uma das mais enérgicas alavancas da acumulação primitiva. (REV. SEP, SP, nº 38, 

2014 p. 18). 

Sin: Sistema interestatal 

 

Sistema interestatal 

 

[...] as elites nas potências centrais do sistema interestatal formavam sua visão de progresso 

a partir de suas vivências pessoais como membros de sociedades industriais, essa mesma 

visão era reiterada politicamente através das iniciativas de conquista e incorporação forçada 

do bárbaro aos circuitos globais de bens e capitais. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 84). 

Ver: Sistema internacional. 

 

__________________________________________________________________________ 

T 

__________________________________________________________________________ 

 

TRABALHO. sm. Conjunto de atividades de produção, relacionadas à ação humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

 Fonte: Sandroni (1999). 

 

Trabalho vivo 
Trabalho em que os meios de produção são transformados pela ação humana, gerando 

produtos mediante remuneração salarial. 

 Fonte: Sandroni (1999). 

 

E essa forma adicional foi posta por meio de relação de produção capitalista, qual seja esta, 

a que, vinculando o trabalho vivo ao capital por meio do assalariamento, está na base da 

produção mercantil generalizada. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 132). 

 

Trabalho humano 

Trabalho que envolve um conjunto de atividades realizadas pelo homem.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_Internacionais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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O produto do trabalho humano é a cristalização da própria vontade humana, é a expressão 

pura do que o homem representa, é o reflexo do homem no mundo, é o que liga o homem de 

hoje com seu passado e seu futuro. (Rev. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 23). 

Nota: O trabalho humano também pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em 

várias áreas, como na economia, na física, na filosofia, na evolução do trabalho na história, 

etc. 

 

Trabalho abstrato 

Trabalho despido de suas especificidades e considerado como simples despesa de energias 

humanas, físicas e intelectuais. 

 

Marx afirma que o trabalho abstrato é a substância do valor e porque explica a sua 

determinação quantitativa como tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a 

mercadoria. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 133). 

 

Trabalho social 
Trabalho que envolve qualquer atividade que pretende melhorar as condições materiais, 

culturais ou educativas da população, que tem dificuldade de possuir uma renda com estas 

circunstâncias. 

Fonte: <https://conceitos.com/trabalho-social/>. 

 

Em relação ao trabalho social total, cada indivíduo da sociedade tem associadas duas 

quantidades de trabalho: uma representa sua participação na produção, em termos da 

quantidade de trabalho que ele próprio contribui; a outra é uma quantidade de trabalho 

igual à quantidade requerida para produzir a parte que lhe cabe na distribuição do produto 

social. (Rev. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 67-68). 

 

Trabalho excedente 

Trabalho em que o trabalhador extrapola o tempo necessário de suas atividades ou obrigações. 

 

A existência de outra(s) classe(s), devem trabalhar durante um período que excede às suas 

necessidades, então um sentido possível para a ideia de uma superexploração seria que se 

tratasse de uma ampliação desse tempo de trabalho excedente em relação ao tempo de 

trabalho necessário. (REV. SEP, SP, nº 44, 2016 p. 19). 

 

Trabalho necessário 

Trabalho medido pela carga horária em que o trabalhador é destinado a trabalhar para 

produzir o equivalente ao seu próprio valor. 

 

[...] o trabalhador individual pode fornecer uma quantidade de mais-trabalho [trabalho 

excedente] tanto maior quanto menor for seu tempo de trabalho necessário, assim, quanto 

menor for a parte da população trabalhadora. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 90). 

 

Trabalho concreto 

Trabalho específico que resulta em um bem qualquer com valor de mercado que possa ser 

trocado para obtenção do lucro. 

 

O trabalho que produz as mercadorias é sempre trabalho concreto, qualitativamente 

específico. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 144). 

 

https://conceitos.com/trabalho-social/
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Trabalho alienado 

Trabalho em que um trabalhador não tem consciência dos seus direitos em se apropriar ou 

receber algo em troca dos bens por ele produzidos. 

 Fonte: Sandroni (1999). 

 

O trabalho alienado, o trabalhador fetichizado pelas mercadorias que produz, preso a uma 

sociabilidade reificada, esse sequer é percebido ao longo do Manifesto. (REV. SEP, SP, nº 

43, 2016 p. 47). 

Sin: Trabalho exteriorizado. 

 

Trabalho assalariado 

Trabalho caracterizado pela troca da força de trabalho por salário. 

 

A segunda objeção quanto à efetividade do uso da ciência na manipulação da força de 

trabalho é de que por esse meio se consiga (...) alguma garantia de elevação rendimento do 

trabalho assalariado. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 39). 

 

Trabalho anual 

Trabalho total realizado durante período de um ano pelos trabalhadores, que somado, constitui 

o trabalho anual da sociedade. 

 

Smith viu tal distribuição como divisão do próprio trabalho anual da sociedade. Com efeito, 

referindo-se à ordem segundo a qual seu produto [do trabalho total da sociedade] é 

naturalmente distribuído entre os diferentes estratos e condições dos homens na sociedade. 

(REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 82). 

 

Trabalho morto 

Trabalho que vive apenas para sugar o trabalho vivo, e quanto mais sobreviver, mais trabalho 

sugará. 

 Fonte: Sandroni (1999). 

 

O capital é trabalho morto, que apenas se reanima, à maneira dos vampiros, chupando 

trabalho vivo e que vive tanto mais quanto mais trabalho vivo chupa. (REV. SEP, SP, nº 38, 

2014 p. 32). 

 

Trabalho total 

Trabalho que envolve todos os serviços prestados pelos trabalhadores durante seu período 

anual de trabalho. 

 

Este montante agregado de lucros implica, desse modo (via poder de compra sobre o PNL), 

apropriação de uma parte do trabalho total prestado pelos trabalhadores, pela qual estes 

não recebem uma contrapartida de trabalho (ou de produtos que requerem trabalho), ao 

contrário daquele trabalho pago. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 79). 

 

Trabalho artesanal 

Trabalho manual realizado por um artesão que utiliza matéria-prima natural. 

 

O trabalho artesanal: Enquanto artesanato e manufatura constituem o fundamento geral da 

produção social, a subsunção do produtor a um ramo exclusivo de produção, o rompimento 
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da diversidade original de suas ocupações, é um momento necessário do desenvolvimento. 

(REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 28-29). 

 

Trabalho emancipado 

Trabalho que envolve as relações e os resultados do processo produtivo humano e social. 

 

O comunismo é o resultado do processo de humanização das relações sociais, e, neste 

processo, as condições materiais de vida deverão ser modificadas para que possam 

reproduzir essa condição de trabalho emancipado. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 27). 

 

Trabalho excessivo 

Trabalho em que o trabalhador excede seus limites físicos e psicológicos, ou seja, é uma 

forma de exploração. 

 

Por sua vez, superexploração relaciona trabalho excessivo (que é diferente de trabalho 

excedente) e remuneração aquém da necessária para a reprodução normal (saudável) da 

força de trabalho aquém, portanto, do valor da força de trabalho. (REV. SEP, SP, nº 40, 

2015 p. 129). 

 

Trabalho exteriorizado 
 

A atividade alienada manifesta-se em distintas formas de organização e mediação do homem 

frente à natureza, à sua atividade e à humanidade. A contraface socioeconômica desse 

trabalho exteriorizado, no sistema capitalista, é a mais-valia. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 

15). 

Ver: Trabalho alienado. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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CONCLUSÃO 

 

 
Nesta dissertação fizemos um estudo das colocações especializadas da área da 

Economia, conforme nos propomos em nossos objetivos. O objetivo principal, que foi 

organizar um glossário das colocações especializadas da Economia, e os objetivos específicos 

i) categorizar as colocações especializadas no contexto de uso, conforme sua frequência e, ii) 

identificar a estrutura morfológica das colocações especializadas, no corpus. Essa 

investigação teve a finalidade de contribuir para os estudos da Terminologia em geral, 

especificamente sobre o fenômeno das colocações. 

Para atingir esse objetivo desenvolvemos uma pesquisa com o intuito de organizar um 

glossário das colocações especializadas da Economia no interior dos artigos científicos da 

Economia. Para tanto constituímos o corpus, selecionamos as colocações a partir do índice de 

frequência no contexto em que foram empregadas pelos especialistas da área.  

O aporte teórico que adotamos foi fundamental para direcionar os encaminhamentos e 

argumentos que sustentam a pesquisa. 

Abordamos as principais teorias da Terminologia Wüster (1998), Gaudin (1993), 

Temmermam (2000); Cabré (1999), com destaque para a Teoria Comunicativa da 

Terminologia (TCT). Para o texto especializado tomamos por base Cabré e Estopà (2007). 

Para o estudo sobre o fenômeno das colocações recorremos aos preceitos da Fraseologia tanto 

da língua comum quanto da especializada. Para isso, embasamo-nos em Pavel (1993), Blais 

(1993), Goaudec (1993), Bevilacqua (1996) dentre outros que estudam o fenômeno. Sobre a 

temática das colocações, nos servimos de Corpas Pastor (1996), Tagnin (2005), etc. Para o 

estudo e organização de glossário tomamos algumas orientações de Biderman (1993) Pontes 

(1996) e Welker (2004). 

Dessa forma atingimos nosso objetivo geral que foi organizar um glossário das 

colocações especializadas da Economia em artigos científicos, uma vez que observamos e 

identificamos como essas unidades se constituem a partir do termo base. Ressaltamos que 

nem sempre o termo base se configura como pertencente unicamente ao domínio da área de 

domínio da Economia, todavia o acréscimo do colocado que compõem a colocação 

especializada vem justificar a formação e constatação desse tipo de fraseologia, revelando-se 

como especializada da área da Economia investigada nesta dissertação. 

Outro resultado alcançado em nossa pesquisa foi à extração e a identificação das 

colocações com o auxílio das ferramentas computacionais da LC dentro do contexto de uso, 
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pois extraímos os termos e suas respectivas colocações revelando sua frequência de uso e 

nível de ocorrência com elevado grau de aparição no corpus em estudo. Nesta pesquisa 

estabelecemos o critério de 5 ocorrências para que as unidades sejam consideradas uma 

colocação especializada. Identificamos ainda a estrutura morfológica dessas colocações, 

ressaltamos que foram encontrados três tipos de formações para elas: Substantivo + Adjetivo; 

Substantivo + Substantivo; e Substantivo + preposição + Substantivo, todavia para a nossa 

pesquisa selecionamos apenas a primeira formação mencionada, pois foi a que apresentou o 

maior número de frequência e ocorrência no corpus. 

Voltando ao nosso objetivo geral, ressaltamos, que a organização do glossário das 

colocações especializadas da Economia, com macro e microestruturas definidas deram conta 

da significação dos termos e suas respectivas colocações. 

O glossário consta de 145 colocações geradas a partir dos 20 termos que constituem a 

base, a saber: Capital; Capitalismo; Crescimento; Crise; Desenvolvimento; Dinheiro; 

Economia; Empresa; Indústria; Investimento; Lucro; Mercado; Política; Processo; Produção; 

Produtividade; produto; Renda; Sistema; e Trabalho. 

As colocações geradas a partir desses termos estão distribuídas pela ordem de 

frequência que aparece no corpus. Para o levantamento dessas colocações utilizamos os 

artigos especializados produzidos por profissionais da área da Economia. Esses artigos foram 

coletados junto ao site da revista da sociedade de Economia Política. Os dados foram 

extraídos e copilados pelo programa computacional da Linguística de Corpus Antconc 3.2.3w. 

Inicialmente apresentamos um guia de uso para os leitores, mostrando as decisões tomadas e 

as principais características da macro e microestrutura das entradas que compõem o glossário. 

As bases das colocações são constituídas por um substantivo, em função determinada, e 

por um adjetivo, em função determinante que é o colocado: (substantivo + adjetivo). Por fim, 

apresentamos um índice remissivo para orientar o leitor em sua consulta aos verbetes que 

compõem o glossário. 

Portanto, no decorrer da nossa investigação, constatamos que as colocações estão sim, 

presentes no interior dos textos especializados da Economia. Dessa forma, este estudo nos 

permitiu um maior aprofundamento no que se refere à área em questão, revelando que os 

pesquisadores e demais estudantes fazem uso constante das colocações especializadas, uma 

vez que elas surgem com alto grau de ocorrência e frequência em nosso corpus de estudos. 

Por fim, chegamos à conclusão desta dissertação, mas a pesquisa continua sobre o 

repertório vocabular da área da Economia, pois, confiamos que esta investigação, poderá 
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influenciar outros alunos pesquisadores que venham se dedicar a estudar tanto Terminologia 

da Economia como de outras áreas do conhecimento à luz dos aspetos fraseológicos do texto 

especializado, com ênfase nos estudos das colocações. 

Entendemos que esta dissertação não preencherá todas as indagações e respostas que 

existem e venham a surgir no âmbito do léxico especializado com destaque para a 

Terminologia e seus equivalentes fraseológicos, todavia, deixamos em aberto perspectivas 

futuras, espera-se ainda, poder dar prosseguimento à esta pesquisa, por meio de novos 

critérios de estudos e sua inclusão em outros corpus termino-fraseológicos, para a produção 

de textos técnicos e científicos, com o intuito de aprofundar os conhecimentos através de 

novas pesquisas que possam vir a ser desenvolvidas a partir da nossa, e que possam por sua 

vez, preencher as lacunas deixadas no decorrer das páginas desta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

ALMEIDA, G. M. B. O percurso da Terminologia: de atividade prática à consolidação de 

uma disciplina autônoma. Tradterm, São Paulo, n. 9, p. 221-222, 2003. 

 

BARROS, L. A. Curso básico de terminologia. São Paulo: Ed. USP, 2004. 

 

BASSETO, B. F. Elementos de filologia românica: história externa das línguas. São Paulo: 

Edusp, 2001. 

 

BERBER SARDINHA, T. Linguística de Corpus. Barueri: Manole, 2004. 

 

BEVILACQUA, C. R. A fraseologia jurídico-ambiental. 1996. 132 f. Dissertação 

(Mestrado em Letras, Estudos da linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1996. 

 

BEVILACQUA, C. R. Fraseologia: perspectiva da língua co-mum e da língua especializada. 

Revista Língua e Literatura. Frederico Westphalen, vol. 6 e 7, n. 10/11, p. 73-86, 2005. 

 

BIDERMAN, M. T. C1984. O dicionário padrão da língua. Alfa 28 (supl.): 27-43. 1984. 

 

BIDERMAN, M. T. C. A definição lexicográfica. Cadernos do IL, Porto Alegre, v.10, p.23-

43, 1993. 

 

BLAIS, E. La phraséologie. Une hypothèse de travail. Terminologies nouvelles, n. 10, p. 50-

56, 1993. 

 

CABRÉ, M. T. Terminología: representación y comunicación. Una teoría de base 

comunicativa y otros artículos. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Instituto Universitario 

de Lingüística Aplicada, 1999. 

 

CABRÉ, M. T. Theories of terminology: their description, prescription and explanation. In: 

Terminology. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company,v. 9, n.2, p. 163-200, 2003. 

 

CABRÉ, M. T. La terminología, una disciplina en evolución: pasado, presente y algunos 

elementos de futuro. Revista Debate Terminológico, n. 1, mar. 2005. Disponível em: 

http://riterm.net/revista/ojs/index.php/debateterminologico/ article/viewFile/23/45 Acesso em: 

08 abr. 2017. 

 

CABRÉ, M. T; ESTOPÀ, R. Unidades de conhecimento especializado, caracterização e 

tipologia. Cadernos de tradução, Porto Alegre, 2007. N. 20, p. 35-59. 

 

CABRÉ, M. T; ESTOPÀ, R; LORENTE, M. Terminología y fraseología. In: V Simposio 

Iberoamericano de Terminología. Actas... Ciudad de México: Colegio de México, 1996. 

 

CORPAS PASTOR, G. Manual de fraseologia española. Madrid: Editorial Gredos, 1996. 

 

http://riterm.net/revista/ojs/index.php/debateterminologico/%20article/viewFile/23/45


117 
 

 

 

FAULSTICH, E. Socioterminologia: mais que um método de pesquisa, uma disciplina. 

Ciência da Informação, Brasília, v. 24, n. 3, p. 281-288, set./dez. 1995. 

 

FINATTO, M. J. B. Orientações para a Terminografia: das teorias às práticas em busca de 

amplitude da informação terminológica. In: ISQUERDO, A. N; DAL CORNO, G. O. M. 

(orgs.). As ciências do léxico: lexicologia, lexicografia, terminologia. VII. UFMS: Porto 

Alegre, 2014. P. 439 - 457. 

 

FIRTH, J. R.Paper in linguistics. Londres: Oxford University Press. 1957. 

 

GAUDIN, F. Socioterminologie: des problèmes semantiques aux pratiques institutionnelles. 

Rouen: Publications de l’Université de Rouen, 1993. 

 

GOAUDEC, D. Extraction, description, geston et exploitation de entités 

pharaséologiques. Bélgica: Rint, 1993. 

 

GREEMBAUM, S. Verb-Intensifier Collocations in English: an Experimental approach. La 

Haya-Paris, Mouton. 1970. 

 

HAENSCH, G. La tipologia de las lexicográficas desde el punto de vista de la Linguística 

Teórica. In: La Lexicografia: de la linguística teórica a la Lexicografia práctica. Madrid: 

Editorial Gredos, 1982. 

 

HOUAISS, A. Dicionário Houaiss eletrônico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

objetiva, 2009. 

 

KRIEGER, M. G. O termo: questionamentos e configurações. In KRIEGER, M. G; 

MARCIEL, A. M. B. (orgs.). In: Temas de Terminologia. Porto Alegre/São Paulo: 

UFRGS/Humanitas/USP, 2001. p. 62 - 81.  

 

KRIEGER, M. G.; FINATTO, M. J. B. Introdução à Terminologia: teoria e pratica. São 

Paulo: Contexto, 2004. 

 

KRIEGER, M. G. Lexicografia: o léxico no dicionário. In: SEABRA, M. C. T. C. (org.). O 

léxico em estudo. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2006, p. 175-171. 

 

LAURENCE, A. AntConc. Versão 3.2.3w (Windows). Tóquio: AntLab, 2011. Disponível 

em: http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp. Acesso em: ago. 2014. Programa de computador. 

 

MATUDA, S. A fraseologia do futebol: um estudo bilíngue português-inglês direcionado 

pelo corpus. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, 2011. 

 

PAVEL, S. La phraséologie en langue de spécialité. Méthodologie de consignation dans les 

vocabulaires terminologiques. Terminologies nouvelles, n. 10, 1993. p. 67-82. 

 

PAVEL, S. A fraseologia na língua de especialidade. Metodologia de registro nos 

vocabulários terminológicos. In: FAULTICH, E; ABREU, S. P. (Org.). Linguística aplicada 

à terminologia e à lexicografia: cooperação internacional Brasil e Canadá. Tradução de 

Germana H. P. de Souza. Porto Alegre: UFRGS, 2003. p. 93-132. 

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/


118 
 

 

 

 

PEARSON, J. Teaching terminology using electronic resources. In: BOTLEY, S.; 

MCENERY, A; WILSON, A. (Eds.). Multilingual Corpora in Teaching andResearch. 

Amsterdam: Rodopi, 1998. p. 92-105. 

 

PONTES, A. L. Os termos da cultura e da industrialização do caju. 1996. 224f. Tese 

(Doutorado em Letras) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho, Assis, 1996. 

 

PONTES, A. L. Dicionário para uso escolar: o que é como se lê. Fortaleza, EdUECE, 

Fortaleza: EDUECE, 2009. 

 

POTTIER, B. Linguística geral: teoria e descrição. Rio de janeiro: Presença/Universidade 

Santa Úrsula, 1978. 

 

REY-DEBOVE, J. Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français 

contemporains. Paris: Hachette, 1971. 

 

SAGER, J. C. A pratical course in terminology processing. Philadelphia: John Benjamins, 

1990. 

 

SANCHEZ, A. 1995. Definicion e historia de los corpus. IN: A. SANCHEZ et al (org.) 

CUMBRE – Corpus linguistico de espanol contemporaneo. SGEL. 

 

SANDRONI, P. Novíssimo Dicionário de Economia.  1 ed. São Paulo, Best Seller, 1999. 

 

SANTIAGO, M. S. Redes de palavras-chave para artigos de divulgação científica da 

medicina: uma proposta à luz da terminologia. Dissertação (Mestrado em Letras). 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2007. 

 

SANTIAGO, M. S. Unidades fraseológicas especializadas em tutoriais de ambientes 

virtuais de aprendizagem: proposta de um sistema classificatório com base na valência 

verbal. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Letras, 

Programa de Pós-Graduação em Letras, Porto Alegre, BR-RS, 2013. 

 

SINCLAIR, J. M. Beginning the study of lexis. en C. E. Bazell. 1966. 410-430. 

 

SINGER, P. Curso de introdução à economia política. Rio de janeiro. 3ª edição. Forense-

Universitária, 1975. 

 

SMITH, A.A Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. v. I São 

Paulo: Nova Cultural, 1988.  

 

TAGNIN, S. E. O. O jeito que a gente diz: expressões convencionais e idiomáticas. São 

Paulo: Disal, 2005. 

 

TEIXEIRA, E. D. A Linguística de Corpus a serviço do tradutor: proposta de um 

dicionário de culinária voltado para a produção textual. Tese (Doutorado) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Programa de Pós-



119 
 

 

 

Graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês do Departamento de Letras 

Modernas, São Paulo, 2008. 

 

TEMMERMAN, R. Towards a new way of terminology description. The Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company,2000. 

 

WELKER, H. A. Dicionários: Uma pequena introdução à lexicografia. Brasília: Thesaurus, 

2004. 

 

WÜSTER, E. Introducción a la teoría eral de la terminología y a la lexicografia 

terminológica. Trad. Anne-Céceli Nokerman. Barcelona: Universidat Pompeu Fabra,1998. 

 

XIMENES, E. E. Fraseologias jurídicas: estudo filológico e linguístico do período colonial. 

– 1. Ed. – Curitiba: Appris, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

APÊNDICE A – REFERÊNCIAS DO CORPUS 

 

 

ALMEIDA, A. C. S. A industrialização dos retardatários nas visões de Furtado e 

Amsdem: convergências, divergências e complementaridades. In: REVISTA Soc. Bras. 

Economia Política, São Paulo, nº 43, p. 90-117, fevereiro-maio 2016. 

 

ALMEIDA, L. M. L. RIBEIRO, N. R. Valor e gestão da produção: contribuições 

marxianas para a compreensão da busca pela eficiência produtiva. In: REVISTA Soc. 

Bras. Economia Política, São Paulo, nº 42, p. 72-94, outubro 2015 – janeiro 2016. 

 

ANDRADE, P. R.MARQUES, R. M. A desmedida do capital: notas para uma crítica do 

subconsumismo. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 34, p. 7-32, 

fevereiro 2013. 

 

ARAUJO, E. S. Tendências da exploração da força de trabalho no Brasil na fase atual do 

capitalismo (1990-2007). In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 36, p. 

117-146, outubro 2013. 

 

ARAUJO, P. H. F. Mandel e as crises econômicas. In: REVISTA Soc. Bras. Economia 

Política, São Paulo, nº 39, p. 106-122, outubro 2014. 

 

ARAUJO, P. H. F. Marx: capital, Estado e política. In: REVISTA Soc. Bras. Economia 

Política, São Paulo, nº 43, p. 36-62, fevereiro-maio 2016. 

 

AUGUSTO, A. G. Taylorismo e forças produtivas. Os muitos nomes do trabalho. In: 

REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 35, p. 27-48, junho 2013. 

 

AUGUSTO, A. G. Uma sugestão de explicação ontológica para o caráter normativo da 

racionalidade neoclássica. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 39, p. 

10-31, outubro 2014. 

 

BARREIROS, D. P. Um mundo dividido: mercado mundial, as relações interestatais e o 

advento da Era Contemporânea (1870-1914). In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, 

São Paulo, nº 43, p. 64-88, fevereiro-maio 2016. 

 

BARRETO, E. S. As múltiplas dimensões da exigência imposta à esfera do consumo pela 

dinâmica do capital: elementos para o debate ambiental. In: REVISTA Soc. Bras. 

Economia Política, São Paulo, nº 37, p. 143-168, janeiro 2014. 

 

BARUCO, G. C. C. América Latina: pensamento social e aprofundamento da inserção 

dependente no capitalismo contemporâneo. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, 

São Paulo, nº 41, p. 10-33, junho-setembro 2015. 

 

CARDOSO, T. L. PINTO, E. C. Teorias do desenvolvimento: uma análise marxista para 

além da acumulação. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 43, p. 10-

33, fevereiro-maio 2016. 

 



121 
 

 

 

CARVALHO, T. A.  O “segundo violino”: contribuições de Engels às questões sociais. In: 

REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 42, p. 52-69, outubro 2015 – janeiro 

2016. 

CORRÊA, H. F. CARCANHOLO, M. D. Uma teoria da superexploração da força de 

trabalho em Marx? um Marx que nem mesmo ele tinha percebido. In: REVISTA Soc. 

Bras. Economia Política, São Paulo, nº 44. p. 10-30, junho-setembro 2016. 

 

COUTINHO, M. C. Do Capital Financeiro de Hilferding. In: REVISTA Soc. Bras. 

Economia Política, São Paulo, nº 35, p. 5-26, junho 2013. 

 

DUARTE, P. H. E. LOPES, T. C. A lógica do capital no espaço heterogêneo e o 

desenvolvimento territorial desigual. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São 

Paulo, nº 41, p. 100-122, junho-setembro 2015. 

 

FELDMANN, D. Utilitarismo e racionalidade em Schumpeter, Keynes e Hayek: uma 

visão crítica. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 42, p. 28-49, outubro 

2015 – janeiro 2016. 

 

FERREIRA, H. C. B. LIMA, J. P. R. A insustentável leveza do ter: crédito e consumismo 

no Brasil. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 38, p. 58-88, junho 

2014. 

 

FRANKLIN, R. S. P. MOURA, P. P. As cooperativas de produção na estratégia para a 

superação da alienação do trabalho. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São 

Paulo, nº 40, p. 12-35, fevereiro-maio 2015. 

 

GENTIL, D. L. ARAUJO, V. L. Além da macroeconomia de curto prazo: notas sobre a 

debilidade estrutural da economia brasileira no período recente. In: REVISTA Soc. Bras. 

Economia Política, São Paulo, nº 41, p. 54-81, junho-setembro 2015. 

 

GONÇALVES, R. Balanço crítico da economia brasileira nos governos do Partido dos 

Trabalhadores. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 37, p. 7-39, 

janeiro 2014. 

 

HEINRICH, M. Uma coisa com qualidades transcendentais: O dinheiro como relação 

social no capitalismo. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 35, p. 121-

128, junho 2013. 

 

HERRERA, H. Alguns problemas (e paradoxos) ligados à internacionalização da 

economia chinesa. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 37, p. 41-66, 

janeiro 2014. 

 

IZERROUGENE, B. Inovação tecnológica e ciclo econômico em perspectiva histórica. In: 

REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 35, p. 71-92, junho 2013. 

 

JUNIOR, A. C. A. GERMER, C. M. A Estratégia de Desenvolvimento da União Soviética: 

prioridade ao departamento I. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 

41, p. 124-149, junho-setembro 2015. 

 



122 
 

 

 

KLIMAN, A. Mais uso indevido de dados sobre salários na MonthlyReview: a superac 

umulação de um excedente de erros. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São 

Paulo, nº38, p. 36-56, junho 2014. 

 

KON, A. Atividades de serviços como indutoras do desenvolvimento. In: REVISTA Soc. 

Bras. Economia Política, São Paulo, nº 34, p. 57-87, fevereiro 2013. 

 

LEITE, A. C. C. A industrialização de áreas agrícolas na China: uma consequência do 

recente desenvolvimento chinês. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 

36, p. 91-116, outubro 2013. 

 

LINS, H. N. Vinte anos de Mercosul: uma nota. In: REVISTA Soc. Bras. Economia 

Política, São Paulo, nº 34, p. 89-121, fevereiro 2013. 

 

LINS, H. N. Diálogo com o debate sobre o papel do Estado nacional na globalização. In: 

REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 37, p. 97-118, janeiro 2014. 

 

LINS, H. N. Economia Política dos recursos energéticos: novos movimentos e 

inquietações em escala mundial. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 

44. p. 47-66, junho-setembro 2016. 

 

LOPES, H. C. Celso Furtado e o progresso técnico. In: REVISTA Soc. Bras. Economia 

Política, São Paulo, nº 43, p. 120-134, fevereiro-maio 2016. 

 

LOPES, T. C. Teoria do Valor Trabalho: A Crítica de Contradição e a Crítica de 

Redundância. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 35, p. 93-108, 

junho 2013. 

 

MACEDO, L. A. M. Exploração capitalista de força social de trabalho heterogênea. In: 

REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 36, p. 63-90, outubro 2013. 

 

MARQUES, G. S. SPVEA: o Estado na crise do desenvolvimento regional amazônico 

(1953-1966). In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 34, p. 163-198, 

fevereiro 2013. 

 

MASSUQUETTI, A. Da natureza das relações de produção à dimensão cultural da ação 

política: Problemáticas e caminhos teóricos acerca dos conflitos rurais. In: REVISTA 

Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 40, p. 84-104, fevereiro-maio 2015. 

 

MELLO, G. M. C. “Capital Financeiro” versus “Capital Industrial”: um exercício de 

desmistificação. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 38, p. 10-34, 

junho 2014. 

 

MIRANDA, F. F. Marx nas fronteiras do mercado mundial: Polêmicas e notas 

metodológicas. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 40, p. 62-82, 

fevereiro-maio 2015. 

 

MONFARDINI, R. D. O capital e a crítica ontológica. In: REVISTA Soc. Bras. Economia 

Política, São Paulo, nº 43, p. 136-159, fevereiro-maio 2016. 

 



123 
 

 

 

MOREIRA, C. A. L. MAGALHÃES, E. S. Um novo padrão exportador de especialização 

produtiva? Considerações sobre o caso brasileiro. In: REVISTA Soc. Bras. Economia 

Política, São Paulo, nº 38, p. 90-106, junho 2014. 

 

MOSELEY, F. Uma crítica da teoria da produtividade marginal como preço do capital. 

In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 35, p. 109-120, junho 2013. 

 

NASCIMENTO, C. A. DILLENBURG, F. F. SOBRAL, F. M. Teoria da exploração e da 

superexploração da força de trabalho em O capital (Livro I) de Marx. In: REVISTA Soc. 

Bras. Economia Política, São Paulo, nº 40, p. 107-131, fevereiro-maio 2015. 

 

NEVES, R. B. D. A Disciplina do Trabalho nas Empresas Recuperadas Autogestionadas 

na Argentina In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 40, p. 38-60, 

fevereiro-maio 2015. 

 

NETO, B. M. Ainda sobre taylorismo, capitalismo e Marx. In: REVISTA Soc. Bras. 

Economia Política, São Paulo, nº 35, p. 49-70, junho 2013. 

 

OURIQUES, H. R. VIEIRA, P. A. ARIENTI, P. F. F. O fundo soberano chinês como 

instrumento da estratégia de desenvolvimento. In: REVISTA Soc. Bras. Economia 

Política, São Paulo, nº 36, p. 31-62, outubro 2013. 

 

PAULA, J. A. de. Rousseau, Marx e a Economia Política. In: REVISTA Soc. Bras. 

Economia Política, São Paulo, nº 36, p. 5-30, outubro 2013.  

 

PRADO, E. F. S. Da controvérsia brasileira sobre o dinheiro mundial inconversível. In: 

REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 35, p. 129-152, junho 2013. 

 

PRADO, E. F. S. Lei de Marx: Pura lógica? Lei empírica? In: REVISTA Soc. Bras. 

Economia Política, São Paulo, nº 37, p. 119-142, janeiro 2014. 

 

PRADO, E. F. S. Do socialismo centralista ao socialismo democrático. In: REVISTA Soc. 

Bras. Economia Política, São Paulo, nº 39, p. 60-77, outubro 2014. 

 

RIBEIRO, C. G. NOVAES, H. T. Da “Lei do Petróleo” ao Leilão de Libra: Petrobras de 

FHC a Dilma. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 39, p. 35-58, 

outubro 2014. 

 

SAMPAIO, D. P. A desindustrialização em marcha no Brasil. In: REVISTA Soc. Bras. 

Economia Política, São Paulo, nº 34, p. 33-55, fevereiro 2013. 

 

SAWAYA, R. R. Poder econômico, desenvolvimento e neoliberalismo no Brasil. In: 

REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 39, p. 124-149, outubro 2014. 

 

SILVA, S. T. DATHEIN, R. Formação, expansão e internacionalização de grandes 

grupos empresariais chineses como estratégias de Estado. In: REVISTA Soc. Bras. 

Economia Política, São Paulo, nº 37, p. 67-95, janeiro 2014. 

 



124 
 

 

 

SOUZA, L. R. Path dependence em políticas públicas: um estudo do caso das políticas 

antipobreza no México, Brasil e Peru. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São 

Paulo, nº 39, p. 80-103, outubro 2014. 

 

STEINGRABER, R. FERNANDEZ, R. G. A racionalidade limitada de Herbert Simon na 

Microeconomia. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 34, p. 123-162, 

fevereiro 2013. 

 

SUMMA, R. Mercado de trabalho e a evolução dos salários no Brasil. In: REVISTA Soc. 

Bras. Economia Política, São Paulo, nº 42, p. 10-25, outubro 2015 – janeiro 2016. 

 

TERRA, F. H. B. Uma interpretação pós-keynesiana do Regime de Metas de Inflação: 

poderia a Autoridade Monetária ser capturada pelo sistema bancário? In: REVISTA 

Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 38, p. 109-127, junho 2014. 

 

VARASCHIN, J. Para além do populismo: governo João Goulart e a crise do modelo 

trabalhista de política econômica. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, 

nº 42, p. 122-146, outubro 2015 – janeiro 2016. 

 

VIEIRA, C. A. C. Capital mercantil na transição para o capitalismo: esboço para uma 

apropriação do debate historiográfico. In: REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São 

Paulo, nº 42, p. 96-120, outubro 2015 – janeiro 2016. 

 

YUKI, T. Reconsiderando a crítica de Gesell sobre a teoria do capital de Marx. In: 

REVISTA Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 40, p. 134-157, fevereiro-maio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

PÊNDICE B – FICHAS TERMINOLÓGICAS 

 

 

Modelo de ficha  

Termo-base (O termo que configura na base da colocação) 

Inf. gramatical  (O gênero do termo). 

Definição (Definição do termo-base). 

Colocação (Combinação sintagmática do termo e da variante). 

Contexto (1) (Contexto de uso da colocação no texto). 

Contexto (2) (Contexto de uso da colocação no texto). 

Definição (Atribuição de significado para a colocação). 

Formas sinonímias  (Termos equivalentes). 

 

 

Ficha 1: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital fixo 

Contexto (1) O capital fixo em sua forma desenvolvida só retorna após um ciclo de anos, que 

compreende uma série de rotações do capital circulante. (REV. SEP, SP, nº 37, 

2014 p.151). 

Contexto (2) Quanto maior a proporção do capital fixo em relação ao capital circulante, maior 

o tempo total de rotação. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p.151). 

Definição Capital produtivo que leva mais de uma rotação anual para transferir 

completamente o seu valor ao produto. 

Formas sinonímias  Capital produtivo. 

 

 

Ficha 2: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital variável 

Contexto (1) No sistema de valores, o critério é o tamanho do capital variável, ou seja, a mais-

valia está distribuída em proporção à grandeza do trabalho vivo de cada setor. No 

sistema de preços de produção, a soma do capital variável com o constante é o 

critério de distribuição. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p.100). 

Contexto (2) Frente a isso, tivemos de optar por um caminho intermediário, que consistiu em 

considerar, para efeito do cálculo do capital variável, as remunerações da 

totalidade dos empregados dos setores produtivos. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 

p.122). 

Definição Capital correspondente à parte da mais-valia que é empregada no pagamento de 

salários, tem seu valor aumentado no processo de produção pela utilização da força 

de trabalho. 

Formas sinonímias   
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Ficha 3: 

Termo-base Capital  

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital circulante 

Contexto (1) É necessário, por exemplo, haver sempre reserva em dinheiro para fazer frente às 

necessidades de adiantamento de capital circulante de modo a garantir a 

continuidade do processo produtivo. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p.149). 

Contexto (2) Quanto menor for o tempo de rotação do capital circulante, portanto, menor será o 

tempo de rotação média e mais rapidamente o valor equivalente ao capital 

adiantado será recuperado. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p.152). 

Definição Capital produtivo que transfere por completo o valor destinado às despesas 

correntes de uma empresa para outra, com matérias-primas, salários, matérias 

auxiliares, combustíveis, energia elétrica, e com estoques de mercadoria em, no 

máximo, uma rotação anual. 

Formas sinonímias  Capital produtivo. 

 

 

Ficha 4: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital produtivo 

Contexto (1) O tempo de produção é, portanto, o tempo em que o capital produz valores de uso 

e acresce seu próprio valor, funcionando como capital produtivo, embora inclua 

tempo em que se encontra em estado latente ou produz sem gerar mais-valia. (Rev. 

SEP, SP, nº 42, 2015 p. 78). 

Contexto (2) Esta parte do capital produtivo é em geral adquirida no mercado e, portanto, deve 

antes ter sido produzida por capital alheio. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p.158). 

Definição Capital que reúne um conjunto de recursos tangíveis capazes de gerar riquezas e 

possibilitar a criação de oportunidades de trabalho e renda para as pessoas de uma 

comunidade. 

Formas sinonímias   

 

 

Ficha 5: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital financeiro 

Contexto (1) O próprio conceito de capital financeiro emerge como o desdobramento de uma 

abordagem que, embora pouco usual ao discurso econômico convencional (porque 

apoiada em Marx), não deixa de estar presa ao núcleo das preocupações dos 

economistas, ao menos desde Thornton e Ricardo: como administrar o dinheiro 

quando a economia é complexa, as relações de crédito são desenvolvidas, a moeda 

estatal e o sistema bancário. (Rev. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 10). 

Contexto (2) Exportações de capital financeiro acumulado da China ao mundo de 2000 a 2010 

(em bilhões de dólares). (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p.53). 

Definição Capital de todas as parcelas de uma empresa que se encontram em estado de 

liquidez, representado por títulos, obrigações, certificados e outros papéis 

negociáveis e rapidamente conversíveis em dinheiro.  

Formas sinonímias   

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_mobili%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obriga%C3%A7%C3%A3o_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/CDB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinheiro
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Ficha 6: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital constante 

Contexto (1) O acréscimo da produtividade (o qual, aliás, vai sempre de par com a depreciação 

do capital constante existente) só pode aumentar diretamente a magnitude do valor 

do capital se, elevando a taxa de lucro, aumentar a parte do valor do produto 

anual a qual se reconverte em capital. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p.18). 

Contexto (2) Ao procurar aumentar o seu lucro enquanto capitalistas individuais, ou seja, 

esforçando-se para economizar na compra de força de trabalho mesmo gastando 

algo mais na aquisição de capital constante, coletivamente eles fazem com que a 

taxa de lucro do sistema como um todo tenda a cair persistentemente. (REV. SEP, 

SP, nº 37, 2014 p.123). 

Definição Capital que se transforma em matérias primas, em matérias auxiliares, que 

aumentam os lucros em conjunto com os meios de produção, não criando a mais-

valia. 

Formas sinonímias   

 

 

Ficha 7: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital fictício 

Contexto (1) [...]o movimento de abstração no real, a tentativa do capital superar até mesmo a 

necessidade de produção material, reproduzindo-se sem passar pelas agruras da 

produção que adquire seu ápice no sistema de crédito e criação de capital fictício. 

(REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p.19). 

Contexto (2) A possibilidade de conversão de qualquer dinheiro momentaneamente disponível 

em capital fictício e, principalmente, a liquidez que a bolsa de valores assegura a 

títulos de propriedade de empresas, dão margem a uma oferta abundante de 

capitais. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p.15). 

Definição Capital investido em títulos de crédito (ações e obrigações), o qual dá aos 

possuidores o direito de se apropriarem regularmente de uma parte dos lucros na 

forma de dividendos ou de lucros.  

Formas sinonímias   

 

Ficha 8: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital transnacional 

Contexto (1) A estrutura produtiva tornou-se mais controlada pelo capital transnacional que 

tem sua estratégia global definida no exterior. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p.130). 

Contexto (2) [...] dava origem a uma modernização fundada na aliança e integração da 

burguesia ao capital transnacional, consagrando um tipo de desenvolvimento 

industrial dependente, subordinado às modalidades de expansão e de organização 

do capitalismo internacional. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p.127). 

Definição Capital que atua em conjunto com às corporações industriais, comerciais e de 

prestação de serviços que atuam em distintos territórios dispersos no mundo.  

Formas sinonímias   
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Ficha 9: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital mercantil 

Contexto (1) A conformação de uma organicidade sistêmica por meio do capital mercantil é o 

que confere sentido às diversas formas de produção em jogo. (REV. SEP, SP, nº 

42, 2015 p. 112). 

Contexto (2) O capital mercantil concentrado, acumulado no comércio de longa distância ou na 

alta finança, justamente por valer-se dessas mesmas posições monopolistas, 

tenderia a permanecer na órbita da circulação. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 

111). 

Definição Capital organizado com o intuito de obter lucro a partir de intercâmbios comerciais 

podendo ter diversas formas de produção e com altos investimentos financeiras. 

Formas sinonímias   

 

 

 

Ficha 10: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital social 

Contexto (1) A construção do capital social enquanto força a ser desenvolvida no território 

como forma de atingir desenvolvimento econômico e social foi em parte 

influenciada pela dinâmica do desenvolvimento capitalista do século XX. (REV. 

SEP, SP, nº 41, 2015 p. 110). 

Contexto (2) [...] com relação ao conjunto do capital social, a mais-valia total produzida não foi 

mais suficiente para manter a antiga taxa média de lucros. (REV. SEP, SP, nº 39, 

2014 p. 116). 

Definição Capital relativo ao valor dos bens ou o dinheiro com que os sócios contribuem para 

uma empresa sem direito de devolução. 

Formas sinonímias   

 

 

 

Ficha 11: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital industrial 

Contexto (1) O capital industrial em circulação amplia e torna naturais as possibilidades de 

crédito. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p.9). 

Contexto (2) Vale acrescentar que o recurso ao circuito do capital industrial teria implicações 

na abordagem da quantidade de dinheiro necessária à circulação, um tema 

habitual da teoria econômica. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p.9). 

Definição Capital que amplia as abordagens de circulação o dinheiro entre as indústrias. 

Formas sinonímias  Capitalismo industrial 
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Ficha 12: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital real 

Contexto (1) Assim, por meio de certos mercados, está permanentemente em relação de 

equivalência com o capital real, ainda que, como assevera Marx, o seu montante 

de valor possa cair ou subir de modo inteiramente independente do movimento de 

valor do capital [...]. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 144). 

Contexto (2) Por conseguinte, a economia anarquista teria de ser fundada sobre os pilares de 

defesa da propriedade privada dos meios de produção (capital real) e da economia 

de mercado. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 139). 

Definição Capital que rege todo o montante do valor de um mercado que movimenta os meios 

de produção gerando riqueza. 

Formas sinonímias   

 

 

 

Ficha 13: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital monetário 

Contexto (1) Hilferding insiste naquilo que considerava uma diferença objetiva entre empresas 

de indivíduos e sociedades por ações: o acesso das últimas a um mercado de 

capital monetário indistinto, o que viria a facilitar a constituição de unidades de 

capital gigantes. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 13). 

Contexto (2) A respectiva aplicação de capital monetário (capitalizada aos juros do mercado), 

constitui o ganho do fundador, [...] uma fonte de lucros que nasce unicamente da 

transformação do capital portador de lucros na forma de capital produtor de juros. 

(REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 14). 

Definição Capital que controla as finanças e títulos de capitalização em forma de juros que 

geram lucros para as empresas.  

Formas sinonímias  Capital financeiro. 

 

 

 

Ficha 14: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital estrangeiro 

Contexto (1) [...] O capital estrangeiro está presente em praticamente todos os segmentos, com 

destaque para os segmentos automobilístico e de autopeças e eletrônica. (REV. 

SEP, SP, nº 38, 2014 p. 92). 

Contexto (2) O capital estrangeiro resolve os problemas de financiamento do Plano de Metas 

em indústrias específicas, como a automobilística. Não se superam, no entanto, os 

problemas de financiamento da própria economia, mas apenas de determinado 

pacote de investimentos. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 135). 

Definição Capital constituído por indústrias e/ou empresas que pertençam a pessoas físicas ou 

jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior; objetivamente, se 

constitua em bens, máquinas, equipamentos etc. 

Formas sinonímias   
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Ficha 15: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital adiantado 

Contexto (1) Ao passo que diminui o tempo de rotação, aumenta o número de rotações 

realizadas e, com isso, a taxa anual de mais-valor. Aumenta, consequentemente, a 

massa de mais-valor produzida a cada período (supondo que não haja reduções no 

capital adiantado). (REV. SEP, SP, nº 37 2014 p.155). 

Contexto (2) Em relação ao investimento em seu conjunto, vemos que, mantendo-se a 

quantidade de mais-valia produzida constante, a taxa de lucro será inversamente 

proporcional ao capital adiantado. Quanto maior o investimento, dada a 

quantidade de mais-valia, menor será a taxa de lucro. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 

p. 76). 

Definição Capital que mede a taxa de lucro e mais-valia, resultando na soma dos 

investimentos visando obter o valor proporcional do lucro. 

Formas sinonímias   

 

 

Ficha 16: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital total 

Contexto (1) O trabalho que o capital total de uma sociedade põe em movimento, dia a dia, pode 

ser considerado uma única jornada de trabalho. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p.90) 

Contexto (2) A apropriação desse mais-trabalho pelo capital é um aspecto subjacente à 

apropriação de uma parte do PNL, mediante poder de compra do montante 

agregado de lucros sobre essa parte do PNL. Estes lucros, ganhos pelo capital, 

representam valorização mais-valor do capital total aplicado na produção social. 

(REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p.79) 

Definição Capital que corresponde à soma do capital próprio com o capital de terceiros. É 

também igual ao total do ativo da sociedade. 

Formas sinonímias   

 

 

Ficha 17: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital aplicado 

Contexto (1) As propostas de reduzir o ambiente de incerteza que cerca a economia e atrair, 

dessa forma, o capital aplicado na esfera financeira para a produtiva, gerando 

emprego e renda para a classe trabalhadora, supõe um conflito de interesses no 

interior da classe capitalista o que, de fato, não ocorre. (REV. SEP, SP, nº 41, 

2015 p. 30). 

Contexto (2) Com o desenvolvimento do modo capitalista de produção, decresce, portanto, a 

taxa de lucro, enquanto a massa aumenta com o montante crescente do capital 

aplicado. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p.18). 

Definição Capital que é destinado a aquisição de direitos de propriedade industrial ou 

comercial e quaisquer outros, com existência ou exercício de duração limitada. 

Formas sinonímias   
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Ficha 18: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital privado 

Contexto (1) Assim, estruturou-se a aliança de poder no Brasil: grandes ETs, capital privado 

nacional a ela subordinado, bancos privados nacionais e a classe média alta que 

se fortalecia. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 127). 

Contexto (2) O controle direto de uma instituição capaz de redistribui-los de forma mais justa 

(quando em oposição ao capital privado doméstico). Apesar do caráter nobre de 

tais posicionamentos, em defesa da redução das mazelas sociais oriundas da 

dinâmica econômica, estes em nada contribuem para a superação real dos 

problemas do ser humano. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 31). 

Definição Capital pertencente a uma pessoa natural ou jurídica. No primeiro caso, é chamado 

de singular ou individual. 

Formas sinonímias  Capital individual. 

 

Ficha 19: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital especulativo 

Contexto (1) A solução aqui proposta para a questão do dinheiro mundial inconversível no 

âmbito do marxismo contém elementos [...] no qual ele procurou relacionar o 

capital especulativo à desmaterialização do dinheiro. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 

p. 145). 

Contexto (2) Para continuar é preciso refazer essa questão de um modo mais rigoroso: se, para 

se desenvolver, o capital especulativo faz uso de meios meramente simbólicos, 

porque o dinheiro deveria estar prisioneiro da mercadoria dourada como seu 

suporte necessário. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 145). 

Definição Capital que busca apenas obter vantagens de uma determinada situação, não 

trazendo qualquer tipo de benefícios para a economia ou para o setor no qual se 

encontra investido. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 20: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital global 

Contexto (1) O mesmo aplica-se também ao capital global da sociedade: Sempre mudando de 

forma e se reproduzindo, parte do capital existe como capital-mercadoria que se 

converte em dinheiro; outra, como capital-dinheiro que se transforma em capital 

produtivo; uma terceira, como capital produtivo que se torna capital-mercadoria. 

(REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p.167). 

Contexto (2) [...] o movimento do capital global foi uma política deliberada nos anos 90, como, 

de certa forma, haviam sido as estratégias de industrialização associadas do Plano 

de Metas (1956-60) e Milagre econômico (1966-73). (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 

130). 

Definição Capital relacionado a um movimento social e econômico que visava estratégias 

para a industrialização política e econômica do país. 

Formas sinonímias   
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Ficha 21: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital individual 

Contexto (1) O nivelamento dos valores a preços de custo só se dá porque o capital individual 

funcional como alíquota da totalidade do capital da classe e ainda porque a 

totalidade do capital da classe se reparte pelos diferentes ramos particulares 

segundo as necessidades da produção. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 18). 

Contexto (2) Na verdade, cada capital individual geralmente encontra-se presente em parcelas 

e espaços de tempo determinados em todos os momentos do ciclo. (REV. SEP, SP, 

nº 37, 2014 p. 149). 

Definição Capital que constitui a totalidade da riqueza líquida à disposição de um único 

proprietário, adquirida através da produção. 

Formas sinonímias   

 

 

 

Ficha 22: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital nacional 

Contexto (1) O poder político passa a estruturar-se na aliança produtiva do capital nacional 

subordinado ao transnacional intermediada pelo Estado. (REV. SEP, SP, nº 39, 

2014 p. 127). 

Contexto (2) [...] o capital transnacional acaba ocupando os espaços deixados tanto pela saída 

do Estado via privatização, bem como aqueles abertos pela falência do capital 

nacional. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 135). 

Definição Capital que reúne todos os bens e recursos tangíveis e lucrativos de um país, é 

controlado pelo poder político e intermediado pelo estado. 

Formas sinonímias   

 

 

 

Ficha 23: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital simbólico 

Contexto (1) Aqui, ao invés de haver apenas uma modalidade de capital, sempre associada à 

riqueza abstrata e poder econômico, o autor francês desmembra a categoria 

capital em alguns tipos, cuja síntese forma aquilo que se denomina capital 

simbólico. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 111). 

Contexto (2) [...] se denomina capital simbólico [...] A assimilação de cultura, por meio de 

estudo ou por tradição herdada, forma, por exemplo, o capital cultural. (REV. 

SEP, SP, nº 41, 2015 p. 112). 

Definição Capital que tem na cultura e tradição cultural, uma forma simbólica que se distancia 

do modo de produção capitalista. 

Formas sinonímias  Capital cultural. 

 

 

 

 



133 
 

 

 

Ficha 24: 

Termo-base Capital 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, formado pela riqueza e que gera renda. É 

representado em dinheiro. 

Colocação Capital bancário 

Contexto (1) A maior parte do capital bancário é, portanto, puramente fictícia e consiste em 

títulos de dívidas (letras de câmbio), títulos de dívida pública (que representam 

capital passado) e ações (direitos sobre rendimento futuro). (REV. SEP, SP, nº 38, 

2014 p. 33). 

Contexto (2) Embora o capitalismo não se acerque desta situação-limite, cartéis, trustes, 

tendência à formação de monopólios, concentração bancária, mitigam a 

concorrência e levam a uma fusão de interesses entre as indústrias e os bancos, 

sob a coordenação dos últimos, logo, o capital bancário, isto é, capital em forma 

de dinheiro que desse modo transforma-se realmente em capital industrial. (REV. 

SEP, SP, nº 35, 2013 p. 17). 

Definição Capital que visa à obtenção de recursos financeiros, de grandes, médias e pequenas 

empresas, de indivíduos ou de fontes governamentais, têm como objetivo valorizar 

o próprio capital. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 25: 

Termo-base Capitalismo 

Inf. gramatical sm.  

Definição Sistema econômico e social predominante na maioria dos países industrializados ou 

em fase de industrialização. 

Colocação Capitalismo contemporâneo 

Contexto (1) No capitalismo contemporâneo, as expropriações passaram a ter um caráter 

diverso, afetando também os produtores diretos urbanizados, que, em sua enorme 

maioria, já se encontram expropriados dos meios de produção. (REV. SEP, SP, nº 

40, 2015 p.59). 

Contexto (2) Não há mais um temor por parte do trabalhador em compartilhar seu 

conhecimento e sua experiência em determinada função, uma vez que, de forma 

geral, não são observadas nas ERT as mesmas regras do mercado de trabalho 

típicas do capitalismo contemporâneo. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p.54). 

Definição Capitalismo que fortalece sem precedentes os meios de produção fundamentais 

para a expansão da produção de mercadorias, o próprio motor do desenvolvimento 

capitalista.  

Formas sinonímias   

 

Ficha 26: 

Termo-base Capitalismo 

Inf. gramatical sm. 

Definição Sistema econômico e social predominante na maioria dos países industrializados ou 

em fase de industrialização. 

Colocação Capitalismo mundial 

Contexto (1) A dependência é uma relação de subordinação de países ou regiões à lógica de 

expansão das economias centrais, ou seja, significa tomar parte na conformação 

do capitalismo mundial. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p.21). 

Contexto (2) A reestruturação do capitalismo mundial a partir do processo de globalização 

nada mais foi do que uma estratégia estruturada a partir das opções político-

ideológicas de algumas potências mundiais, comandadas pelos EUA, cujo único 

objetivo era a recuperação de seu domínio econômico a nível mundial. (REV. SEP, 

SP, nº 41, 2015 p.108). 

Definição Capitalismo que envolve todas os países do mundo, que desenvolvem estratégias 

políticas, sociais e econômicas que visam o poder econômico em nível mundial. 

Formas sinonímias    
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Ficha 27: 

Termo-base Capitalismo 

Inf. gramatical sm. 

Definição Sistema econômico e social predominante na maioria dos países industrializados ou 

em fase de industrialização. 

Colocação Capitalismo dependente 

Contexto (1) Os limites que estavam postos ao desenvolvimento do capitalismo dependente 

eram políticos e não econômicos, com o que mudanças das condições políticas e 

geopolíticas mundiais ou regionais poderiam levar estes países a superar a 

situação de dependência. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p.18). 

Contexto (2) O capitalismo dependente latino-americano, ou seja, a forma de inserção dessa 

região no capitalismo mundial, principalmente na fase atual, de reestruturação 

neoliberal. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 10). 

Definição Capitalismo que corresponde a dependência que um país sofre, referente às 

condições políticas, que atuam para a sua reestruturação. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 28: 

Termo-base Capitalismo 

Inf. gramatical sm. 

Definição Sistema econômico e social predominante na maioria dos países industrializados ou 

em fase de industrialização. 

Colocação Capitalismo avançado 

Contexto (1) A situação de predomínio da exploração na fase de ouro do capitalismo fez com 

que a força revolucionária da classe trabalhadora dos países de capitalismo 

avançado se acomodasse. Ou seja, a condição de predomínio da exploração 

amorteceu o germe revolucionário daqueles trabalhadores. (REV. SEP, SP, nº 40, 

2015 p. 127). 

Contexto (2) Sobre a degradação da situação da classe trabalhadora no capitalismo avançado 

em sua relação com o capital [...]. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 131).  

Definição Capitalismo que compreende a autoridade e representação capaz de negar o modelo 

do Estado, em que o sistema vigente gera uma exploração da classe trabalhadora 

em função do lucro. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 29: 

Termo-base Capitalismo 

Inf. gramatical sm. 

Definição Sistema econômico e social predominante na maioria dos países industrializados ou 

em fase de industrialização. 

Colocação Capitalismo financeiro 

Contexto (1) Esse vácuo de mercado é rapidamente preenchido pelo capital estrangeiro, que, 

apresentando novas estratégias de valorização do capital, dá especial atenção ao 

mercado brasileiro, apresentando novas formas de inserção comercial do 

investimento direto estrangeiro no país, terminando por enquadrar 

categoricamente o Brasil como mercado emergente na lógica do capitalismo 

financeiro global. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 101). 

Contexto (2) Torna-se, porém, imperativo à atualização da interpretação acerca da realidade 

latino-americana, trazer novos elementos desta fase do capitalismo financeiro 

para a análise e procurar ser o mais fiel possível às realidades específicas de cada 

país da região. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 101). 

Definição Capitalismo cuja característica principal é a subordinação dos meios de produção 

para a acumulação de dinheiro e obtenção de lucros através do mercado financeiro.  

Formas sinonímias   
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Ficha 30: 

Termo-base Capitalismo 

Inf. gramatical sm. 

Definição Sistema econômico e social predominante na maioria dos países industrializados ou 

em fase de industrialização. 

Colocação Capitalismo industrial 

Contexto (1) A fronteira agrícola ultramarina integrada ao capitalismo industrial europeu foi 

criada dessa forma pela iniciativa desse próprio capital, [...]. (REV. SEP, SP, nº 

40, 2015 p. 77). 

Contexto (2) O desenvolvimento histórico-lógico das trocas de equivalentes, de modo que a 

troca de equivalentes torna-se um pressuposto histórico-lógico, que com o 

capitalismo industrial moderno é superado dialeticamente (também histórico-

logicamente). (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 130). 

Definição Capitalismo que corresponde a segunda fase do capitalismo que surge com a 

Revolução Industrial no século XVIII e se consolida com a Segunda Revolução 

Industrial em meados do século XIX e início do XX. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 31: 

Termo-base Crescimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Compreende ao aumento da quantidade de mercadorias e serviços produzidos por 

uma economia dentro de algum período de tempo, sendo medido pelo aumento do 

PIB de um País. 

Colocação Crescimento econômico 

Contexto (1) O crescimento econômico, sob a forma capitalista, é, portanto, acréscimo de 

riqueza abstrata e aumento quantitativo de riqueza concreta, ou seja, objetos com 

utilidades específicas para a sociedade (tanto para consumo quanto para 

produção). (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 113). 

Contexto (2) São características desse grupo baixas taxas de investimento e de crescimento 

econômico, além das exportações concentradas em produtos primários e 

manufaturados de baixo valor agregado e da perda de valor agregado da indústria 

em relação ao total. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 43). 

Definição Crescimento da capacidade produtiva da economia e, portanto, da produção de bens 

e serviços de determinado país ou área econômica. 

Formas sinonímias  Desenvolvimento econômico. 

 

Ficha 32: 

Termo-base Crescimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Compreende ao aumento da quantidade de mercadorias e serviços produzidos por 

uma economia dentro de algum período de tempo, sendo medido pelo aumento do 

PIB de um País. 

Colocação Crescimento anual 

Contexto (1) Mesmo que o ritmo de crescimento anual tenha permanecido relativamente 

elevado durante estes períodos (superior a 5% ao ano, exceto em 1990, ou seja, 

sempre maior que o máximo obtido pelos EUA no mesmo período), essas quedas 

correspondem ao retorno de crises periódicas na acumulação do capital. (REV. 

SEP, SP, nº 37, 2014 p. 46). 

Contexto (2) O crescimento anual do comércio mundial, por sua vez, depende diretamente de 

um conjunto de grandes empresas que estão situadas nos países centrais. REV. 

SEP, SP, nº 41, 2015 p. 108). 

Definição Crescimento da economia de um país através de um conjunto de empresas que 

movimentam o comércio mundial durante um ou mais anos. 

Formas sinonímias   
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Ficha 33: 

Termo-base Crescimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Compreende ao aumento da quantidade de mercadorias e serviços produzidos por 

uma economia dentro de algum período de tempo, sendo medido pelo aumento do 

PIB de um País. 

Colocação Crescimento industrial 

Contexto (1) [...] o crescimento industrial brasileiro na década 1930, época que ficaria 

conhecida na historiografia brasileira pelo deslocamento do centro dinâmico: a 

passagem de uma economia primário-exportadora para uma lógica em que a 

acumulação de capital, a geração de renda e emprego seriam determinadas pela 

indústria. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 121). 

Contexto (2) A crise da dívida externa e as políticas liberais dos anos 1990 encerraram uma 

longa trajetória de crescimento industrial empreendida ao longo de cinco décadas 

do século passado e criaram as bases para o retrocesso da indústria de 

transformação. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 69). 

Definição Crescimento relacionado a criação de industrias e consequentemente a geração de 

empregos e acumulação de capital. 

Formas sinonímias  Desenvolvimento industrial. 

 

Ficha 34: 

Termo-base Crescimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Compreende ao aumento da quantidade de mercadorias e serviços produzidos por 

uma economia dentro de algum período de tempo, sendo medido pelo aumento do 

PIB de um País. 

Colocação Crescimento sustentado 

Contexto (1) A idéia da existência de ciclos longos na atividade econômica capitalista, iniciada 

pelos trabalhos fundadores de Kondratieff, consolidou-se no período do 

crescimento sustentado do pós Segunda Guerra Mundial. (REV. SEP, SP, nº 35, 

2013 p. 78). 

Contexto (2) Investimento direto estrangeiro e a retomada do crescimento sustentado nos anos 

90. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 119). 

Definição Crescimento que compreende ao período de retomada da atividade econômica 

capitalista após a segunda guerra mundial. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 35: 

Termo-base Crescimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Compreende ao aumento da quantidade de mercadorias e serviços produzidos por 

uma economia dentro de algum período de tempo, sendo medido pelo aumento do 

PIB de um País. 

Colocação Crescimento sustentável 

Contexto (1) O crescimento sustentável baseado nas exportações intensivas em recursos 

naturais, com um ritmo rápido de acumulação de capital, porém com baixo 

desenvolvimento industrial, são característicos deste país. (REV. SEP, SP, nº 34, 

2013 p. 43). 

Contexto (2) [...] o fato de o progresso técnico disseminar-se para economias periféricas 

quando está em fase de maturação, trazendo poucas oportunidades de alavancar 

um crescimento sustentável. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 133).  

Definição Crescimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade de produção dos recursos naturais. 

Formas sinonímias   
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Ficha 36: 

Termo-base Crise 

Inf. gramatical sf. 

Definição Desequilíbrio conjuntural entre a produção e o consumo, acarretando aviltamento 

dos preços e/ou da moeda, onda de falências, desemprego etc. 

Colocação Crise econômica 

Contexto (1) Este processo, nos países de capitalismo desenvolvido, tem exacerbado os debates 

com referência a emprego e estrutura ocupacional, pois ocorre em momento de 

forte ampliação do desemprego em função da crise econômica. (REV. SEP, SP, nº 

35, 2013 p. 67). 

Contexto (2) [...] crise econômica é o momento da ruptura, da separação dos elementos 

constituintes do processo de produção (produção e circulação), elementos esses 

que têm sua unidade interna restabelecida de forma violenta, restabelecendo um 

equilíbrio pré-existente que fora perturbado. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 109). 

Definição Crise que constitui uma fase regular do ciclo econômico, caracterizada pelo excesso 

geral da produção sobre a demanda, primeiro no setor de bens de capital e, em 

seguida, no setor de bens de consumo. Em consequência, há queda brusca na 

produção, falência de empresas, desemprego em massa, redução de salários, lucros 

e preços etc. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 37: 

Termo-base Crise 

Inf. gramatical sf. 

Definição Desequilíbrio conjuntural entre a produção e o consumo, acarretando aviltamento 

dos preços e/ou da moeda, onda de falências, desemprego etc. 

Colocação Crise financeira 

Contexto (1) A eclosão da crise financeira internacional neste último ano provocou uma queda 

acentuada nesses preços, que, contudo, voltaram a recuperar-se logo em seguida. 

Os momentos de mais intensa alta correspondem a períodos de apreciação da taxa 

nominal de câmbio, [...]. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 47). 

Contexto (2) [...] o que está em questão é que a recente crise financeira e bancária é a 

expressão de uma fase de crise capitalista, em que predominam as dificuldades de 

realização. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 17). 

Definição Crise composta por uma variedade de situações nas quais instituições ou ativos 

financeiros se desvalorizam repentinamente. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 38: 

Termo-base Crise 

Inf. gramatical sf. 

Definição Desequilíbrio conjuntural entre a produção e o consumo, acarretando aviltamento 

dos preços e/ou da moeda, onda de falências, desemprego etc. 

Colocação Crise capitalista 

Contexto (1) [...] a crise capitalista, começando pelos meados dos anos 1950, as taxas de lucro 

das companhias dos Estados Unidos caíram e jamais se recuperaram de forma 

sustentada sob o neoliberalismo. Isso acarretou uma diminuição do investimento 

produtivo que, por sua vez, levou ao crescimento moroso do produto e da renda. 

(REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 37-38). 

Contexto (2) A teoria de Marx da crise capitalista tem implicações revolucionárias, pois ela 

sugere que a crise resulta do funcionamento normal do sistema e que ela é 

inevitável nele. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 39). 

Definição Crise que tem como consequência, uma queda brusca na produção, falência de 

empresas, desemprego em massa, redução de salários, lucros e preços etc. 

Formas sinonímias  Crise econômica  
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Ficha 39: 

Termo-base Crise 

Inf. gramatical sf. 

Definição Desequilíbrio conjuntural entre a produção e o consumo, acarretando aviltamento 

dos preços e/ou da moeda, onda de falências, desemprego etc. 

Colocação Crise global 

Contexto (1) Os crescimentos nas variações da inadimplência do consumidor, em 2010, foram 

resultados do maior endividamento, evoluindo acima da expansão da renda 

pessoal; dos prazos mais longos de financiamento, que facilitou o acúmulo de 

dívidas e pelos estímulos ao consumo, como parte do combate aos efeitos da crise 

global, nos primeiros três meses do ano. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 74). 

Contexto (2) Sem dúvida alguma, há significativa deterioração das contas externas brasileiras 

após a eclosão da crise global em 2008. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 19). 

Definição Crise causada pela desregulação dos mercados financeiros que afeta toda a renda e 

o capital de um país. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 40: 

Termo-base Crise 

Inf. gramatical sf. 

Definição Desequilíbrio conjuntural entre a produção e o consumo, acarretando aviltamento 

dos preços e/ou da moeda, onda de falências, desemprego etc. 

Colocação Crise estrutural 

Contexto (1) Assim, podemos afirmar que, grosso modo, o padrão histórico de exploração da 

força de trabalho no Brasil se manteve praticamente inalterado na fase atual do 

capitalismo, assinalada pelo prolongamento da crise estrutural e pelo predomínio 

das políticas neoliberais. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 125). 

Contexto (2) Como dissemos, porquanto fosse um modo de produção pré-capitalista fundado na 

violência direta, a crise estrutural que redunda em transformações nas formas de 

coerção termina por transformar radicalmente o próprio modo de produção. 

(REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 115). 

Definição Crise que afeta a organização de todo o sistema capitalista transformando 

radicalmente os modos de produção. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 41: 

Termo-base Desenvolvimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Processo de industrialização, através do aumento da renda por habitante e da taxa 

de crescimento. Esse processo é obtido junto às empresas nacionais e às empresas 

estrangeiras. 

Colocação Desenvolvimento econômico 

Contexto (1) A desindustrialização deve ser encarada como um resultado natural do 

desenvolvimento econômico e está geralmente associada com o aumento do 

padrão de vida, ou seja, do aumento da renda per capita. (REV. SEP, SP, nº 34, 

2013 p. 40). 

Contexto (2) A construção do capital social enquanto força a ser desenvolvida no território 

como forma de atingir desenvolvimento econômico e social foi em parte 

influenciada pela dinâmica do desenvolvimento capitalista do século XX. (REV. 

SEP, SP, nº 41, 2015 p 110). 

Definição Desenvolvimento econômico relacionado ao aumento do Produto Nacional Bruto 

per capita, acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por 

alterações fundamentais na estrutura de sua economia. 

Formas sinonímias   
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Ficha 42: 

Termo-base Desenvolvimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Processo de industrialização, através do aumento da renda por habitante e da taxa 

de crescimento. Esse processo é obtido junto às empresas nacionais e às empresas 

estrangeiras. 

Colocação Desenvolvimento capitalista 

Contexto (1) A construção do capital social enquanto força a ser desenvolvida no território 

como forma de atingir desenvolvimento econômico e social foi em parte 

influenciada pela dinâmica do desenvolvimento capitalista do século XX. (Rev. 

SEP, SP, nº 41, 2015 p. 110). 

Contexto (2) A ideologia dos Partidos Comunistas latino-americanos se apoiava numa teoria de 

etapas do desenvolvimento capitalista, pregando que os países do então chamado 

Terceiro Mundo se encontravam em estágios feudais ou semifeudais. (REV. SEP, 

SP, nº 41, 2015 p. 16). 

Definição Desenvolvimento do sistema fabril de produção, caracterizado por uma complexa 

divisão do trabalho, onde a concorrência obriga a inovação, resultando no progresso 

econômico - surgimento de novas empresas, nos setores comercial, industrial e 

financeiro. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 43: 

Termo-base Desenvolvimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Processo de industrialização, através do aumento da renda por habitante e da taxa 

de crescimento. Esse processo é obtido junto às empresas nacionais e às empresas 

estrangeiras. 

Colocação Desenvolvimento desigual 

Contexto (1) No desenvolvimento desigual, expressa-se a heterogeneidade dos componentes de 

cada complexo e da relação recíproca desses complexos. Quanto mais 

desenvolvida, quanto mais social for a economia, tanto mais a heterogeneidade dos 

elementos naturais passa a segundo plano, transformando-se de modo cada vez 

mais declarado numa tendência à socialidade. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 72). 

Contexto (2) A lei do desenvolvimento desigual e combinado no globo, um aspecto central 

geralmente ignorado pelo desenvolvimento da teoria marxista da economia e da 

história foi a dimensão espacial. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 112). 

Definição Desenvolvimento que compreende a ocorrência simultânea de aspectos avançados e 

atrasados no processo de desenvolvimento econômico dos países. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 44: 

Termo-base Desenvolvimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Processo de industrialização, através do aumento da renda por habitante e da taxa 

de crescimento. Esse processo é obtido junto às empresas nacionais e às empresas 

estrangeiras. 

Colocação Desenvolvimento histórico 

Contexto (1) A análise da evolução dos escritos de Marx ao longo de sua trajetória intelectual 

denotam em vez daquela tal cisão, uma notável unidade comprovada pela 

incontestável perspectiva multilinear e não-determinista, no que diz respeito ao 

desenvolvimento histórico. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 77). 

Contexto (2) [...] o desenvolvimento histórico e que o constitui como um sistema que pode se 

plasmar com diferentes e, mesmo aparentemente, opostas conformações políticas, 

sociais e culturais. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 41). 

Definição Desenvolvimento que constitui mudanças e transformações relacionadas aos ramos 

econômico, político, social e cultural. 

Formas sinonímias   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
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Ficha 45: 

Termo-base Desenvolvimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Processo de industrialização, através do aumento da renda por habitante e da taxa 

de crescimento. Esse processo é obtido junto às empresas nacionais e às empresas 

estrangeiras. 

Colocação Desenvolvimento industrial 

Contexto (1) Um tipo de desenvolvimento industrial dependente, subordinado às modalidades 

de expansão e de organização do capitalismo internacional, que submeteria os 

centros de acumulação locais à lógica de expansão do centro hegemônico mundial. 

(REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 127). 

Contexto (2) Um dos fatores mais marcantes de Engels em seu Esboço encontra-se em sua 

percepção sobre a real condição social do século XIX, funcionando como uma 

tentativa de desmascaramento (e publicização desta nova perspectiva) do 

esfacelamento da sociedade humana durante o desenvolvimento industrial. (REV. 

SEP, SP, nº 42, 2015 p. 68). 

Definição Desenvolvimento social em que a sociedade capitalista se organiza em prol do 

desenvolvimento tecnológico e científico, trabalhando na transformação de 

mateiras primas em produtos industrializados. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 46: 

Termo-base Desenvolvimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Processo de industrialização, através do aumento da renda por habitante e da taxa 

de crescimento. Esse processo é obtido junto às empresas nacionais e às empresas 

estrangeiras. 

Colocação Desenvolvimento regional 

Contexto (1) Tomar a pequena produção como eixo do desenvolvimento regional implicaria 

entrar em choque com a oligarquia regional, gerando um conflito que a burocracia 

da SPVEA não tinha como sustentar, dada a sua fragilidade e necessidade de 

sustentação política. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 191). 

Contexto (2) A SPVEA falhou no desenvolvimento regional porque encarou o problema do 

atraso e da não integração da Amazônia à economia nacional de expansão do 

capitalismo no Brasil. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 191). 

Definição Desenvolvimento que fornece ajuda e assistência a outras regiões que são menos 

desenvolvidas economicamente. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 47: 

Termo-base Desenvolvimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Processo de industrialização, através do aumento da renda por habitante e da taxa 

de crescimento. Esse processo é obtido junto às empresas nacionais e às empresas 

estrangeiras. 

Colocação Desenvolvimento nacional 

Contexto (1) [...] o Brasil estaria sobre-industrializado, sendo a continuação da queda da 

participação da indústria em relação ao total algo positivo para a continuidade do 

desenvolvimento nacional. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 34). 

Contexto (2) [...] a fim de limitar as consequências desestabilizadoras da crise global, 

principalmente no âmbito social, fazendo evoluir o quadro institucional existente, 

dotando-se de instrumentos poderosos de controle e consolidando a sua estratégia 

de desenvolvimento nacional. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 95). 

Definição Desenvolvimento que se refere à circunstância que pode ser dita que uma 

determinada nação tem melhorado seu padrão como consequência de uma melhora 

na economia. 

Formas sinonímias   



141 
 

 

 

Ficha 48: 

Termo-base Desenvolvimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Processo de industrialização, através do aumento da renda por habitante e da taxa 

de crescimento. Esse processo é obtido junto às empresas nacionais e às empresas 

estrangeiras. 

Colocação Desenvolvimento social 

Contexto (1) O aumento de produtividade, proporcionado seja pelo desenvolvimento social e 

tecnológico, ou por uma primitiva divisão natural do trabalho, permite que alguns 

indivíduos se desvinculem da produção material, garantindo a sua subsistência a 

partir de alguma forma de apropriação da produção alheia. (REV. SEP, SP, nº 40, 

2015 p. 20). 

Contexto (2) As instituições adequadas que haviam garantido todo desenvolvimento social e 

cultural do Ocidente jamais tinham sido, para ele, produto consciente da ação 

política direta, mas sim fruto de um lento e impessoal processo de seleção e 

melhoramento. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 40). 

Definição Desenvolvimento referente à circunstância onde uma sociedade adquire melhores 

condições de vida de maneira sustentável. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 49: 

Termo-base Dinheiro 

Inf. gramatical sm. 

Definição Denominação de meio de pagamento mais comum, na forma de moedas ou cédulas, 

emitido e controlado pelo governo de cada país. 

Colocação Dinheiro mundial 

Contexto (1) Os usurários são transformados em negociantes do meio de circulação, 

banqueiros, controladores do meio de circulação e do dinheiro mundial, e, 

portanto, em controladores da produção, e assim, em controladores dos meios de 

produção. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 152). 

Contexto (2) Um dinheiro-papel, dólar norte-americano tornou-se efetivamente o dinheiro 

mundial e ele não é um mero signo do ouro. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 144). 

Definição Dinheiro que compreende a circulação de uma determinada moeda econômica que 

se sobrepõe a moeda de outros países e/ou continentes, sendo o padrão monetário 

que determina as transações no comércio internacional. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 50: 

Termo-base Dinheiro 

Inf. gramatical sm. 

Definição Denominação de meio de pagamento mais comum, na forma de moedas ou cédulas, 

emitido e controlado pelo governo de cada país. 

Colocação Dinheiro fictício 

Contexto (1) É preciso suprimir e superar a polaridade em questão, chegando ao conceito de 

dinheiro fictício. Tem-se assim, portanto, uma forma de valor que não possui 

valor, mas o representa de algum modo. (REV. SBEP, SP, nº 35, 2013 p. 139). 

Contexto (2) Por isso mesmo, não se assume aqui que o dinheiro-papel do capitalismo 

contemporâneo seja um mero signo do ouro; diferentemente, admite-se que 

aparece na esfera econômica da sociedade como dinheiro fictício. (REV. SEP, SP, 

nº 35, 2013 p. 141). 

Definição Dinheiro em abstrato que não tem lastro na economia real, ou seja, não possui uma 

corporeidade, não pode ser convertido em algo concreto, palpável, sendo um mero 

título ou expressão de um valor futuro que pode, em parte ou no todo, se realizar. 

Formas sinonímias   
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Ficha 51: 

Termo-base Dinheiro 

Inf. gramatical sm. 

Definição Denominação de meio de pagamento mais comum, na forma de moedas ou cédulas, 

emitido e controlado pelo governo de cada país. 

Colocação Dinheiro livre 

Contexto (1) Marx define estreitamente o dinheiro como o equivalente de mercadorias em sua 

fórmula, enquanto a teoria do dinheiro livre é formulada pelo design geral da 

troca, em que há evidência de que o dinheiro é mais do que um equivalente. (REV. 

SEP, SP, nº 40, 2015 p. 147). 

Contexto (2) A teoria do dinheiro livre de Gesell é uma política que envolve a taxação sobre o 

dinheiro para replicar a degradação natural que incide sobre as demais coisas 

materiais. A teoria não leva em conta que o valor das mercadorias pode ser 

transferido. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 151). 

Definição Dinheiro que circula de forma natural no mercado sendo trocado por mercadorias 

e/ou bens materiais. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 52: 

Termo-base Dinheiro 

Inf. gramatical sm. 

Definição Denominação de meio de pagamento mais comum, na forma de moedas ou cédulas, 

emitido e controlado pelo governo de cada país. 

Colocação Dinheiro metálico 

Contexto (1) No entanto, Dühring não aceita o acúmulo individual de dinheiro e não está ciente 

da possibilidade de circulação do dinheiro metálico como dinheiro mundial fora 

das comunidades. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 152). 

Contexto (2) Se o certificado de trabalho, tendo o ouro como material, inclui a oportunidade de 

transformar tesouro individual, ele seria dinheiro metálico funcionando como 

dinheiro e a possibilidade de transformá-lo em capital por investimento e 

operações no mercado mundial continuaria existindo. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 

p. 152). 

Definição Dinheiro que primeiramente se concretizou e foi aceito na sociedade pagar bens, 

serviços e todo o tipo de obrigações.  

Formas sinonímias   

 

Ficha 53: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf.  

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia política 

Contexto (1) A economia política que partisse a priori da centralidade da produção e, pois, do 

predomínio desta sobre a circulação teria que enfrentar a complexidade de um 

modo de produção. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 112). 

Contexto (2) A colonização da América portuguesa revela, em contraste, o caráter efetivamente 

sistêmico das estruturas em causa e, com isso, os percalços incontornáveis para as 

tentativas de construção de uma economia política como chave epistemológica 

para um suposto modo de produção especificamente colonial. (REV. SEP, SP, nº 

42, 2015 p. 112). 

Definição Economia que estuda as relações sociais de produção, circulação e distribuição de 

bens materiais, definindo as leis que regem tais relações. 

Formas sinonímias   
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Ficha 54: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia brasileira 

Contexto (1) Os interesses dos poderes constituídos no interior da estrutura produtiva e 

financeira da economia brasileira formada por grandes ETs, com as empresas 

nacionais satélites, o setor financeiro privado e a classe média alta que se 

beneficia do poder de consumo de bens duráveis (automóveis, eletrodomésticos 

etc.). (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 129). 

Contexto (2) O processo de desindustrialização que a economia brasileira tem passado tem 

natureza e implicações para a continuidade do desenvolvimento diferentes das dos 

países desenvolvidos e asiáticos (porém próximas aos casos latino-americanos). 

(REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 36). 

Definição Economia que compreende a todo o processo de desenvolvimento da estrutura 

produtiva nacional de todos os setores lucrativos, abarcando o setor externo, 

importações e exportações, que contribuem para o desenvolvimento econômico do 

país. 

Formas sinonímias   

 

 

 

 

Ficha 55: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia capitalista 

Contexto (1) A economia capitalista funciona tendo por base a lei do valor, segundo a qual 

cada mercadoria será trocada no mercado por outra de valor equivalente ao seu. 

Assim, a crise de superprodução é a forma através da qual a lei do valor se afirma, 

apesar da concorrência intercapitalista e dos monopólios/ oligopólios. (REV. SEP, 

SP, nº 39, 2014 p. 112). 

Contexto (2) É possível medir a taxa de lucro na economia capitalista usando as categorias de 

Marx, assim como testá-la com base no comportamento de seus componentes. 

(REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 124). 

Definição Economia que gera um modo de produção predominante na sociedade que visa o 

lucro a partir da compra e venda de mercadorias e, que possui uma série de 

aspectos que estão intimamente ligados ao capital produtivo e a sua acumulação. 

Formas sinonímias   
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Ficha 56: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia mundial 

Contexto (1) Acelerar o desenvolvimento econômico nesses países era o objetivo mais geral da 

iniciativa, conforme declarado pelos signatários no preâmbulo do documento. 

Para estes, os processos em curso na economia mundial, especialmente a 

consolidação de grandes espaços econômicos. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p.89). 

Contexto (2) [...] o crescimento do PIB brasileiro durante os governos petistas com a média 

simples e a mediana das taxas de crescimento dos 189 países que são membros do 

FMI e que formam painel representativo da economia mundial. (REV. SEP, SP, nº 

37, 2014 p. 16). 

Definição Economia que compreende ao conjunto de atividades econômicas desenvolvidas 

em todo o mundo.  

Formas sinonímias   

 

 

 

 

Ficha 57: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia nacional 

Contexto (1) O crescimento da economia nacional após 2004 esteve apoiado num círculo 

virtuoso que teve, inicialmente, as exportações como polo dinâmico da economia, 

passando em seguida para o consumo interno e depois para o investimento como 

forças impulsionadoras. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 68). 

Contexto (2) A região abriga diversos novos projetos hidrelétricos e a expansão do agronegócio 

para além do que já está consolidado. Gado bovino, soja, madeira, dendê e outros 

produtos são destaques na economia nacional. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 

194). 

Definição Economia referente ao conjunto de ramos da produção de um país com vários 

setores por todo o território nacional. 

Formas sinonímias   
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Ficha 58: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia global 

Contexto (1) Recentemente, a consolidação da economia global em bases de transporte e 

comunicação instantânea lançou desafios para a análise destas unidades 

aparentemente desconectadas do modo de produção global dominante. (REV. SEP, 

SP, nº 41, 2015 p.101). 

Contexto (2) Não se trata apenas de se enfatizar a crítica que se tornou comum nas últimas 

décadas, de que com a conjuntura de financeirização da economia global seria 

cada vez mais utópico separar o lado produtivista do capitalismo de seu outro lado 

mais especulativo e rentista. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 44). 

Definição Economia que constitui os fluxos econômicos que se difundiram espacialmente por 

todo o mundo em razão do processo de globalização ou mundialização do 

capitalismo. 

Formas sinonímias  Economia mundial 

 

 

 

 

Ficha 59: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia dependente 

Contexto (1) [...] o que caracteriza uma economia dependente, é que nela o progresso 

tecnológico é criado pelo desenvolvimento, ou melhor, por condições estruturais 

que surgem inicialmente do lado da demanda, enquanto nas economias 

desenvolvidas o progresso tecnológico é, ele mesmo, a fonte do desenvolvimento. 

(REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 128). 

Contexto (2) De uma perspectiva mais ampla, cabe reconhecer que o desenvolvimento de uma 

economia dependente é reflexo do desenvolvimento tecnológico nos polos 

dinâmicos da economia mundial. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 128). 

Definição Economia que expressa a subordinação de um país a outro, ou seja, a ideia de que o 

desenvolvimento de um país está submetido (ou limitado) pelo desenvolvimento de 

outros países. 

Formas sinonímias   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alunosonline.uol.com.br/geografia/globalizacao.html
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Ficha 60: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia marxista 

Contexto (1) [...] o movimento de mudança da crítica de contradição para a crítica de 

redundância no século 20 expressa o progresso da economia marxista e sua 

expansão dentro do âmbito oficial de ensino da ciência econômica. (REV. SEP, 

SP, nº 35, 2013 p. 93). 

Contexto (2) O sistema de valores contradiz o sistema de preços e adota uma estratégia 

diferente para afastar a economia marxista do ensino oficial: agora, o sistema de 

valores não está em contradição com o sistema de preços de produção, mas é, no 

final das contas, redundante para sua determinação quantitativa, com o que o 

estudo sobre a teoria do valor se tornaria inútil. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 94-

95). 

Definição Economia que estuda teoricamente as relações sociais de produção, baseada no 

materialismo histórico e no conceito do valor-trabalho, para o ensino da ciência 

econômica. 

Formas sinonímias   

 

 

 

 

 

Ficha 61: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia regional 

Contexto (1) A economia regional passou por rápida, mas efêmera euforia, com o aumento da 

produção de látex, ainda que em proporções menores que aquelas definidas no 

acordo com os EUA. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 165). 

Contexto (2) A economia regional entrou em forte e prolongada crise, produzindo, inclusive, 

redução da população na região Norte. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 164). 

Definição Economia que se dedica a estudar as disparidades e o desenvolvimento entre 

determinadas regiões. 

Formas sinonímias   
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Ficha 62: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia industrial 

Contexto (1) O tamanho de uma economia industrial por si só já pode ser um ativo a ser 

empregado na capacidade de barganha de determinado Estado, mas isso deve 

também ser sopesado, considerando-se o papel que as transações externas desse 

país têm no crescimento do próprio produto, e no de seus parceiros. 

(REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 87-88). 

Contexto (2) O advento da teoria da Economia Industrial, como uma evolução em relação à 

Microeconomia tradicional e o papel relevante das atividades de serviços já 

aparece nas entrelinhas da teoria, com uma conotação diferenciada e como 

fundamental para que se realizem as condições de evolução da concorrência entre 

empresas. 

(REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 63). 

Definição Economia que estuda a estrutura e os limites entre as empresas e os mercados e as 

interações estratégicas das empresas. 

Formas sinonímias   

 

 

 

 

 

Ficha 63: 

Termo-base Economia  

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia neoclássica 

Contexto (1) A facilidade da economia neoclássica de, em apenas um modelo, descrever o 

mundo, está ligada a idéia de que, o paradigma ignora o direito de cada indivíduo 

ter a sua própria função utilidade, e de errar nas suas previsões para o futuro. 

(REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 131). 

Contexto (2) Embora a economia neoclássica assuma a condição de que a hipótese do homem 

econômico não é metodologicamente verdadeira em todos os seus aspectos, 

inclusive a condição de racionalidade que o mesmo assume. 

(REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 131). 

Definição Economia que utiliza o modelo para designar a corrente do pensamento econômico 

que estuda a formação dos preços, a produção e a distribuição da renda através do 

mecanismo de oferta e demanda de trabalho e funcionalidade de cada indivíduo. 

Formas sinonímias   
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Ficha 64: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia internacional 

Contexto (1) [...] considerando a hierarquia monetária num sistema monetário internacional 

caracterizado pela lógica especulativa e pelas finanças globalizadas e 

desregulamentadas, um país que esteja na base da pirâmide monetária precisa 

aceitar acumular a moeda-reserva se quiser participar da economia internacional. 

(REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 103). 

Contexto (2) Se, nos países desenvolvidos, o fluxo de novos produtos e o complexo de inovações 

tecnológicas que os acompanham são essenciais ao funcionamento da economia 

capitalista, no âmbito mundial, tais fatores operam no sentido de preservar as 

relações de dominação e dependência que caracterizam a atual economia 

internacional. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 124). 

Definição Economia que envolve todos os aspectos ligados a atividade econômica entre as 

nações. 

Formas sinonímias  Economia mundial 

 

 

 

 

 

Ficha 65: 

Termo-base Economia 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia monetária 

Contexto (1) [...] a natureza do sistema econômico enquanto economia monetária da produção, 

em que investimentos de moeda em recursos produtivos são realizados a fim de 

conseguir mais moeda em um futuro próximo. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 113). 

Contexto (2) O empresário não está interessado no montante de produto, mas no montante de 

moeda que lhe será partilhado. Ele expandirá sua produção, pois espera, ao fazê-

lo, aumentar seu lucro da economia monetária. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 

113). 

Definição Economia que apresenta o enquadramento para a análise da moeda nas suas 

funções como um meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. 

Formas sinonímias   
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Ficha 66: 

Termo-base Economia  

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas 

referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de 

bens; estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, 

capital, trabalho, tecnologia), na distribuição de renda, na oferta e procura e nos 

preços das mercadorias. 

Colocação Economia anarquista 

Contexto (1) [...] a visão de Gesell sustenta políticas nas quais a natureza, a liberdade e o 

trabalho são interpretados no âmbito de pequenos produtores independentes, cuja 

existência expressa os conceitos normativos da economia anarquista. (REV. SEP, 

SP, nº 40, 2015 p. 154). 

Contexto (2) A primeira condição mostra não só que a economia anarquista é uma teoria 

analítica, mas também que condições reducionistas de suas visões precisam ser 

incluídas se a ciência econômica quiser ter objetivos nítidos, como a abolição da 

exploração e a realização da liberdade. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 144). 

Definição Economia baseada na liberdade dos indivíduos, apoio mútuo, propriedade coletiva, 

autodisciplina, coexistência harmoniosa, responsabilidade e na autogestão, sendo 

também caracterizada como trocas voluntárias de bens e serviços por membros da 

sociedade. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 67: 

Termo-base Empresa 

Inf. gramatical sf. 

Definição Organização destinada à produção e/ou comercialização de bens e serviços, tendo 

como objetivo o lucro. 

Colocação Empresa estrangeira 

Contexto (1) [...] chamamos de 3ª onda de investimentos internacionais e a ruptura do tripé 

(empresa familiar nacional, empresa estrangeira e empresa estatal) que, desde os 

anos 50 até início do anos 90, havia sido a base do capitalismo brasileiro. (REV. 

SEP, SP, nº 39, 2014 p. 134). 

Contexto (2) O regime de partilha seria insuficiente, uma vez que o Brasil não deveria dividir 

com nenhuma empresa estrangeira uma riqueza tão imensa. (REV. SEP, SP, nº 39, 

2014 p. 58). 

Definição Empresa constituída e organizada de acordo com a legislação do seu país de 

origem, no qual tem sua sede administrativa. 

Formas sinonímias  Empresa transnacional 

 

Ficha 68: 

Termo-base Empresa 

Inf. gramatical sf. 

Definição Organização destinada à produção e/ou comercialização de bens e serviços, tendo 

como objetivo o lucro. 

Colocação Empresa multinacional 

Contexto (1) Toma-se como base a situação do Brasil desde os anos 1990, com as mudanças 

regulatórias testemunhadas, e privilegia-se o setor agroalimentar, salientando o 

comportamento da Parmalat, importante empresa multinacional do segmento de 

lácteos. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 98). 

Contexto (2) O ponto de partida é a sistematização de algumas questões presentes no debate 

geral sobre o Estado nacional perante a globalização través da empresa 

multinacional. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 98). 

Definição Empresa que possui matriz num país e possuem atuação em diversos países. 

Geralmente são grandes empresas que instalam filiais em outros países em busca de 

mercado consumidor, energia, matéria-prima e mão-de-obra baratas. 

Formas sinonímias   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mutualismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_coletiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autogest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_(economia)
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Ficha 69: 

Termo-base Empresa 

Inf. gramatical sf. 

Definição Organização destinada à produção e/ou comercialização de bens e serviços, tendo 

como objetivo o lucro. 

Colocação Empresa industrial 

Contexto (1) O desenvolvimento da indústria que, obrigando-a a encontrar novos mercados, 

aumenta e multiplica as relações comerciais; ora é, ao contrário, a extensão do 

mercado comercial, com as novas necessidades que provoca, que suscita a 

empresa industrial. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 119). 

Contexto (2) A diminuição dos custos da empresa industrial nos centros capitalistas, através do 

fornecimento de bens-salário mais baratos (algo que foi particularmente 

importante num contexto de depressão, como se viu entre 1873-1896). (REV. SEP, 

SP, nº 43, 2016 p. 77). 

Definição Empresa que transforma matérias-primas, manualmente ou com auxílio de 

máquinas e ferramentas, fabricando mercadorias. Abrangem desde o artesanato até 

a moderna produção de instrumentos eletrônicos. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 70: 

Termo-base Empresa 

Inf. gramatical sf. 

Definição Organização destinada à produção e/ou comercialização de bens e serviços, tendo 

como objetivo o lucro. 

Colocação Empresa transnacional 

Contexto (1) O movimento da grande empresa transnacional para ocupar espaços de força de 

trabalho abundante e as políticas nacionais dos Estados soberanos. (REV. SEP, 

SP, nº 41, 2015 p. 70). 

Contexto (2) A instalação da empresa transnacional nas áreas receptoras (particularmente as 

da China) colocou o Brasil, por conta de sua dotação de recursos naturais (água, 

energia, terras agricultáveis, base mineral) em posição simultaneamente 

promissora e perigosa. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 70). 

Definição Empresa que possui matriz em seu país de origem e atuam em outros países através 

da instalação de filiais. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 71: 

Termo-base Indústria 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de 

matérias-primas, de modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas, no 

sentido de fabricar mercadorias. 

Colocação Indústria brasileira 

Contexto (1) Em que pese os setores industriais destacados acima, o de fabricação de 

automóveis (CNAE 34) apresentou aumento na participação de 7,87% para 

8,57%6. Os dados apresentados anteriormente não dão conta do movimento geral 

da indústria brasileira. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 45). 

Contexto (2) No que tange à produtividade industrial, principal causa da desindustrialização 

nos países desenvolvidos, estudo recente do IPEA (2012) mostra, a partir da matriz 

insumo-produto da economia brasileira, resultados que corroboram com a ideia de 

baixo dinamismo na indústria brasileira. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 46). 

Definição Indústria que corresponde todos os bens e serviços existentes no Brasil com o 

intuito de promover o desenvolvimento sustentável no país e no exterior. 

Formas sinonímias  Indústria nacional. 
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Ficha 72: 

Termo-base Indústria 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de 

matérias-primas, de modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas, no 

sentido de fabricar mercadorias. 

Colocação Indústria moderna 

Contexto (1) A indústria moderna teve então de apoderar-se de seu instrumental característico 

de produção, a própria máquina, e de produzir máquinas com máquinas. (REV. 

SEP, SP, nº 40, 2015 p. 130). 

Contexto (2) A exploração e, sobretudo, a superexploração da força de trabalho pelo capital 

constituíam a realidade concreta, real, da relação capital-trabalho dominante na 

Inglaterra de meados do século XIX, fase de consolidação da grande indústria 

moderna.(REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 126). 

Definição Indústria que surgiu na Europa (primeiramente na Inglaterra) durante a Revolução 

Industrial do século XVIII. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 73: 

Termo-base Indústria 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de 

matérias-primas, de modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas, no 

sentido de fabricar mercadorias. 

Colocação Indústria automobilística 

Contexto (1) O grupo Dongfeng (da indústria automobilística) foi a primeira experiência, pois 

cresceu muito no início da década de 1980. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 77). 

Contexto (2) Um estudo do IEDI sobre a indústria automobilística revelou que a demanda 

doméstica de veículos no Brasil registrou um incremento de 1,8 milhões de veículos 

entre 2005 e 2010, alcançando 3,5 milhões. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 102-

103). 

Definição Indústria envolvida com o projeto, desenvolvimento, fabricação, publicidade e a 

venda de veículos automóveis. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 74: 

Termo-base Indústria 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de 

matérias-primas, de modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas, no 

sentido de fabricar mercadorias. 

Colocação Indústria nacional 

Contexto (1) O Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo foi criado pelo 

Ministério de Minas e Energia em 2003 e conta com a participação da Petrobras, 

entidades governamentais e entidades empresariais. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 

42). 

Contexto (2) O principal objetivo do Programa é fomentar a participação da indústria nacional 

de bens e serviços, de forma competitiva e sustentável, na implementação de 

projetos de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior. (REV. SEP, SP, nº 39, 

2014 p. 57). 

Definição Indústria que corresponde todos os bens e serviços de um país com o intuito de 

promover o desenvolvimento sustentável no país e no exterior. 

Formas sinonímias   
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Ficha 75: 

Termo-base Indústria 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de 

matérias-primas, de modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas, no 

sentido de fabricar mercadorias. 

Colocação Indústria extrativa 

Contexto (1) Este comportamento é praticamente generalizado entre os diferentes setores da 

economia à exceção da indústria extrativa e da agropecuária. (REV. SEP, SP, nº 

41, 2015 p. 61). 

Contexto (2) Somado a este esvaziamento do conteúdo nacional da produção, observa-se um 

aumento da participação do VTI (Valor de Transformação Industrial) dos setores 

industriais intensivos em recursos naturais, sobretudo da indústria extrativa, 

demonstrando uma regressão da estrutura produtiva nacional. (REV. SEP, SP, nº 

34, 2013 p.35). 

Definição Indústria que extrai matéria-prima da natureza (vegetal, animal ou mineral) sem 

que ocorra alteração significativa nas suas propriedades elementares.  

Formas sinonímias   

 

Ficha 76: 

Termo-base Indústria 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de 

matérias-primas, de modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas, no 

sentido de fabricar mercadorias. 

Colocação Indústria manufatureira 

Contexto (1) [...] considera a indústria manufatureira como a força impulsionadora da 

economia, pelo fato de serem o lócus das inovações tecnológicas, enquanto os 

serviços são passivos. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 79). 

Contexto (2) A indústria manufatureira, que implacavelmente sobrepõe a tudo seu próprio 

critério de viabilidade, desde as menores unidades de seu microcosmo até as mais 

gigantescas empresas transnacionais, [...]. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 57). 

Definição Indústria que se refere à produção industrial, em que matérias-primas são 

transformadas, numa grande escala, em produtos acabados. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 77: 

Termo-base Investimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Aplicação de recursos (dinheiro ou títulos) em empreendimentos que renderão juros 

ou lucros, em geral a longo prazo. 

Colocação Investimento produtivo 

Contexto (1) Começando pelos meados dos anos 1950, as taxas de lucro das companhias dos 

Estados Unidos caíram e jamais se recuperaram de forma sustentada sob o 

neoliberalismo. Isso acarretou uma diminuição do investimento produtivo que, por 

sua vez, levou ao crescimento moroso do produto e da renda. (REV. SEP, SP, nº 

38, 2014 p. 38). 

Contexto (2) O dinheiro adquire um valor de uso particular, que é o de funcionar como capital, 

o de propiciar lucro (médio), mediante o devido investimento produtivo. (REV. 

SEP, SP, nº 38, 2014 p. 17). 

Definição Investimento que se realiza quando a taxa de lucro sobre o capital supera ou é pelo 

menos igual à taxa de juros ou quando os lucros sejam maiores ou iguais ao capital 

investido. 

Formas sinonímias   

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juros
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Ficha 78: 

Termo-base Investimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Aplicação de recursos (dinheiro ou títulos) em empreendimentos que renderão juros 

ou lucros, em geral a longo prazo. 

Colocação Investimento estrangeiro 

Contexto (1) Dada a maior integração desses países na economia mundial em todas as fases do 

ciclo do capital capital-dinheiro, capital produtivo, capital-mercadoria, eles 

tiveram de arcar, desde os anos 1990, com um volume acrescentado de 

transferências de valor para as economias avançadas, com destaque para o 

crescimento das rendas do investimento estrangeiro. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 

p. 127). 

Contexto (2) Estados desenvolvimentistas e sob dependência tecnológica, por meio de compras 

maciças de tecnologia, no modelo independente, a prioridade pela formação de 

empresas líderes nacionais privados e os estreitos limites impostos ao investimento 

estrangeiro facilitaram a formação de habilidades nacionais e capacitações 

tecnológicas. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 105). 

Definição Investimento feito para adquirir um interesse duradouro em empresas que operem 

fora da economia do investidor, por meio de compras aumentando o valor da 

economia e da renda.  

Formas sinonímias  Investimento externo 

 

Ficha 79: 

Termo-base Investimento 

Inf. gramatical sm. 

Definição Aplicação de recursos (dinheiro ou títulos) em empreendimentos que renderão juros 

ou lucros, em geral a longo prazo. 

Colocação Investimento autônomo 

Contexto (1) [...] a relevância do investimento autônomo para a dinâmica econômica do 

período, já que ambos os estudos argumentam que o sentido da crise é o 

progressivo esgotamento do processo de substituição de importações como modelo 

de desenvolvimento via industrialização substitutiva. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 

p. 133). 

Contexto (2) o modelo de industrialização nacional via internalização de indústrias e 

capacidade produtiva, perpetua-se até meados da década de 1980, com ciclos de 

aprofundamento do investimento autônomo. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 134). 

Definição Investimento que se refere a substituição das importações em função do 

esgotamento e dos gastos de investimento que são, em larga medida, independentes 

da variação e/ou do nível corrente de atividade econômica. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 80: 

Termo-base Investimento 

Inf. gramatical sm.  

Definição Aplicação de recursos (dinheiro ou títulos) em empreendimentos que renderão juros 

ou lucros, em geral a longo prazo. 

Colocação Investimento externo 

Contexto (1) Essas empresas eram particularmente ativas nas periferias rurais de grandes 

cidades como Xangai e em zonas provinciais como Guandong, que tinham sido 

liberadas ao investimento externo. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 38-39). 

Contexto (2) Mais de dois terços do investimento externo direto que entrou nos primeiros anos 

da década de 1990 (e uma percentagem ainda maior dos empreendimentos em 

parceria que sobreviveram) eram organizados pelos chineses que haviam se 

instalado no exterior. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 38). 

Definição Investimento feito para adquirir um interesse duradouro em empresas que operem 

fora da economia do investidor.  

Formas sinonímias  Investimento estrangeiro. 
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Ficha 81: 

Termo-base Lucro 

Inf. gramatical sm. 

Definição Rendimento atribuído especificamente ao capital investido diretamente por uma 

empresa ou pessoa em particular. 

Colocação Lucro médio 

Contexto (1) No caso do lucro médio, como ele é obtido através da multiplicação da taxa de 

lucro médio pelo investimento, teremos o seguinte: quanto menor o investimento 

individual, menor será esta parte do PPI e quanto maior o investimento, maior será 

a magnitude do lucro médio que cabe ao capitalista individual. (REV. SEP, SP, nº 

42, 2015 p. 87). 

Contexto (2) [...] na crise, as personificações do capital não conseguem vender suas 

mercadorias por seus preços de produção e não realizam o lucro médio esperado 

(e que havia orientado suas decisões de produção que levaram ao processo 

pletórico). (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 110). 

Definição Lucro que consiste em uma abordagem para identificar a margem de lucro que é 

alcançada através da multiplicação da taxa de lucro pelo investimento em cada 

unidade de um produto que é vendido. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 82: 

Termo-base Lucro 

Inf. gramatical sm. 

Definição Rendimento atribuído especificamente ao capital investido diretamente por uma 

empresa ou pessoa em particular. 

Colocação Lucro individual 

Contexto (1) [...] a rotação do capital circulante pode potencializar a taxa de lucro individual, 

mesmo com a existência da taxa de lucro que iguala a rentabilidade dos 

investimentos nos mais diversos setores. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 91). 

Contexto (2) O resultado da contradição, que o aumento do lucro individual por meio da 

sistemática substituição de trabalhadores por meios de produção que economizam 

trabalho. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 138). 

Definição Lucro que uma pessoa física e/ou jurídica obtém por meio da produção pela força 

de trabalho gerando lucros. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 83: 

Termo-base Lucro 

Inf. gramatical sm. 

Definição Rendimento atribuído especificamente ao capital investido diretamente por uma 

empresa ou pessoa em particular. 

Colocação Lucro disfarçado 

Contexto (1) E parece aconselhável incluir, como destinatários de lucro disfarçado de salários, 

apenas a pequena porcentagem de empregados da administração que foram pagos 

demasiadamente bem, ou seja, acima do triplo do salário médio. (REV. SEP, SP, 

nº 38, 2014 p. 51). 

Contexto (2) Assim, se quisermos estimar a participação dos salários ou remuneração que é 

realmente rendimento de capital ou lucro disfarçado, parece aconselhável basear 

a estimativa sobre os níveis salariais, ao invés de recorrer a categorias 

profissionais específicas, como executivo ou CEO. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 

51). 

Definição Lucro adquirido por meio de porcentagem de salário acima do valor devido em 

negócios e/ou cargos empregatícios realizados entre a pessoa jurídica e as pessoas a 

esta ligadas em que se presume que houve favorecimento. 

Formas sinonímias   
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Ficha 84: 

Termo-base Mercado 

Inf. gramatical sm. 

Definição Localonde se localiza um grupo de compradores e vendedores que estão em contato 

suficientemente próximo para que as trocas entre eles afetem as condições de 

compra e venda dos demais. 

Colocação Mercado mundial 

Contexto (1) O púlpito do mercado mundial era ocupado pela lógica econômica do mundo 

industrializado, esse é um fato, e prestar-lhe culto através da própria 

transformação industrial, ou do atendimento às necessidades das economias 

industrializadas por meio das exportações agrominerais, era algo indispensável, 

mas não suficiente, para os postulantes ao Primeiro Mundo. (REV. SEP, SP, nº 43, 

2016 p. 71). 

Contexto (2) Trata-se de uma transformação que só é possível em geral em certo grau de 

relativo desenvolvimento do mercado mundial, do comércio e da manufatura. 

(REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 112). 

Definição Mercado constituido por um sistema de relações econômicas, mercantil e 

financeira, entre países entrelaçados pela divisão internacional do trabalho. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 85: 

Termo-base Mercado 

Inf. gramatical sm. 

Definição Localonde se localiza um grupo de compradores e vendedores que estão em contato 

suficientemente próximo para que as trocas entre eles afetem as condições de 

compra e venda dos demais. 

Colocação Mercado interno 

Contexto (1) A base inicial de sua industrialização estruturada sobre o custo da mão-de-obra e 

as exportações baratas focando-se em setores de elevada tecnologia. Hoje está 

fortalecendo seu mercado interno distribuindo renda acoplando ao mercado do 

leste-asiático, envolvendo seus vizinhos. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 139). 

Contexto (2) A política da SPVEA buscava se sustentar no mercado interno regional via 

expansão da agricultura ou da industrialização ou, ainda, das duas de formas 

associadas. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 190). 

Definição Mercado formado pelo comércio de bens, mercadorias e serviços praticado dentro 

do território de localização da produção do bem, da mercadoria ou serviços. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 86: 

Termo-base Mercado 

Inf. gramatical sm. 

Definição Localonde se localiza um grupo de compradores e vendedores que estão em contato 

suficientemente próximo para que as trocas entre eles afetem as condições de 

compra e venda dos demais. 

Colocação Mercado monetário 

Contexto (1) Um mercado monetário, a demanda por emprestar fundos aumenta desde que a 

taxa de juros do dinheiro esteja abaixo da taxa de juros do capital real e vice-

versa. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 142). 

Contexto (2) É esta oferta abundante que faz o rendimento de todas as aplicações convergir 

para o piso admitido do mercado monetário, representado pela taxa de juros para 

aplicações seguras. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 15). 

Definição Mercado que opera a curto prazo, e compõe uma rede de entidades ou órgãos 

financeiros que negociam títulos e valores, concedendo empréstimos a empresas ou 

particulares, a curto ou curtíssimo prazo, contra o pagamento de juros. 

Formas sinonímias  Mercado financeiro. 
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Ficha 87: 

Termo-base Mercado 

Inf. gramatical sm. 

Definição Localonde se localiza um grupo de compradores e vendedores que estão em contato 

suficientemente próximo para que as trocas entre eles afetem as condições de 

compra e venda dos demais. 

Colocação Mercado aberto 

Contexto (1) A Selic é mantida em torno da meta estabelecida pelo BCB por meio da compra e 

da venda de reservas bancárias utilizando-se títulos públicos (isto é, dívida 

mobiliária) no mercado monetário secundário, ou seja, o mercado aberto. (REV. 

SEP, SP, nº 38, 2014 p. 119). 

Contexto (2) Em outros termos, ocorreu uma troca entre retorno menor e quantidade maior na 

detenção dos títulos públicos por parte dos bancos comerciais que operam no 

mercado aberto. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 121). 

Definição Mercado de títulos no qual atuam um banco central e os bancos comerciais de um 

país e no qual são comprados e vendidos os títulos da dívida pública. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 88: 

Termo-base Mercado 

Inf. gramatical sm. 

Definição Localonde se localiza um grupo de compradores e vendedores que estão em contato 

suficientemente próximo para que as trocas entre eles afetem as condições de 

compra e venda dos demais. 

Colocação Mercado financeiro 

Contexto (1) As antecipações dos empréstimos permitem às filiais aplicar no mercado 

financeiro para somente em seguida realizar algum investimento. (REV. SEP, SP, 

nº 38, 2014 p. 104). 

Contexto (2) O subconsumo dos trabalhadores levou a que os lucros das empresas fossem 

crescentemente distribuídos, o que gerou o diferencial entre a taxa de lucro e a 

taxa de acumulação. Os lucros distribuídos foram utilizados no consumo de luxo e, 

principalmente, foram aplicados no mercado financeiro.(REV. SEP, SP, nº 34, 

2013 p. 21). 

Definição Mercado que organiza um conjunto de outros mercados, formado pelo mercado 

monetário e pelo mercado de capitais. Abrange todas as transações com moedas e 

títulos e as instituições que as promovem. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 89: 

Termo-base Mercado 

Inf. gramatical sm. 

Definição Localonde se localiza um grupo de compradores e vendedores que estão em contato 

suficientemente próximo para que as trocas entre eles afetem as condições de 

compra e venda dos demais. 

Colocação Mercado brasileiro 

Contexto (1) A atratividade naturalmente exercida pela dimensão do mercado brasileiro foi 

potencializada pela grande e brusca alteração cambial, fazendo com que 

numerosas empresas multinacionais, automotrizes e de autopeças, se instalassem 

no Brasil (...). (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 102-103). 

Contexto (2) Com vistas a diminuir a dependência dos combustíveis importados e apostando nos 

números que mostram o crescimento exponencial do mercado brasileiro de 

combustíveis, faz parte da carteira de investimentos da Petrobras a construção de 

novas refinarias em Pernambuco, Rio de Janeiro (Comperj), Maranhão e Ceará. 

(REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 48). 

Definição Mercado onde circula todas importações e exportações do país, bem como a criação 

e instalação de indústrias visando o aumento da renda nacional. 

Formas sinonímias   
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Ficha 90: 

Termo-base Política 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência organizada por um governo que atua na administração de nações ou 

Estados, e influencia na relação com determinados temas sociais e econômicos de 

interesse público. 

Colocação Política monetária 

Contexto (1) A política monetária teve como base a precificação das carteiras de ativos dos 

bancos, no sentido de oferecer-lhes uma alternativa de investimento em relação ao 

fornecimento de crédito ao setor privado. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 123). 

Contexto (2) A reação da política monetária destina-se ao controle da demanda, quem define o 

preço pelo qual este controle será exercido não é a AM, mas o sistema bancário, 

pois ele tem enorme poder de definir qual a magnitude da demanda agregada. 

(REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 117). 

Definição Política que abarca um conjunto de medidas adotadas pelo governo visando a 

adequar os meios de pagamento disponíveis às necessidades da economia do país.  

Formas sinonímias   

 

Ficha 91: 

Termo-base Política 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência organizada por um governo que atua na administração de nações ou 

Estados, e influencia na relação com determinados temas sociais e econômicos de 

interesse público. 

Colocação Política econômica 

Contexto (1) No lugar de propor que o ajustamento se dê nas tradicionais variáveis 

câmbio/juros/salários, propomos que o foco da política econômica deva ser a 

produtividade, remetendo a questão para as políticas de desenvolvimento. 

(REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 67). 

Contexto (2) O regime de metas de inflação (RMI) é uma proposição de política econômica que 

decorre do chamado Novo Consenso Macroeconômico e é o modus operandi da 

política monetária em vários países. 

(REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 108). 

Definição Política que abrange um conjunto de medidas tomadas pelo governo de um país 

com o objetivo de atuar e influir sobre os mecanismos de produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 92: 

Termo-base Política 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência organizada por um governo que atua na administração de nações ou 

Estados, e influencia na relação com determinados temas sociais e econômicos de 

interesse público. 

Colocação Política fiscal 

Contexto (1) [...] uma política fiscal ativa em investimentos públicos e a utilização de um 

câmbio administrado com controle de capitais, o que confere maior autonomia à 

taxa de juros da política monetária em relação ao setor externo. (REV. SEP, SP, nº 

38, 2014 p. 124). 

Contexto (2) Os déficits orçamentários, frutos de política fiscal expansionista, principalmente 

na elevação de gastos de custeio, elevação creditícia e política monetária flexível, 

são instrumentos mobilizados para esse fim. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 143). 

Definição Política responsável pela manipulação dos tributos e dos gastos do governo para 

regular a atividade econômica. Ela é usada para neutralizar as tendências à 

depressão e à inflação.  

Formas sinonímias   
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Ficha 93: 

Termo-base Política 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência organizada por um governo que atua na administração de nações ou 

Estados, e influencia na relação com determinados temas sociais e econômicos de 

interesse público. 

Colocação Política macroeconômica 

Contexto (1) A produção industrial passou por uma nova trajetória de desaceleração, iniciada 

partir do segundo trimestre, em função das condições adversas do mercado 

internacional, mas também em decorrência da rigorosa política macroeconômica 

restritiva da demanda, dirigida para diminuir bruscamente o ritmo de atividade. 

(REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 71). 

Contexto (2) O resultado não é a proposição de novas relações causais fora do campo da 

macroeconomia, mas sim um diagnóstico no qual a solução duradoura transcende 

o campo das medidas de política macroeconômica de curto prazo. (REV. SEP, SP, 

nº 41, 2015 p. 56). 

Definição Política que compreende um conjunto de medidas adotadas pelo Governo visando 

afetar agregados econômicos -  câmbio, crédito, inflação, taxa de juros, balanço de 

pagamentos, gastos primários que alteram o crescimento da economia e a estrutura 

de distribuição da renda de um país. 

Formas sinonímias   

 

 

 

 

 

Ficha 94: 

Termo-base Política 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência organizada por um governo que atua na administração de nações ou 

Estados, e influencia na relação com determinados temas sociais e econômicos de 

interesse público. 

Colocação Política industrial 

Contexto (1) O Japão, desde os primórdios de sua industrialização, adotou uma política 

industrial fortemente vinculada a uma política comercial de estímulo às 

exportações. Um conjunto de instituições especialmente voltadas à estratégia 

comercial, com baixas tarifas e o uso ativo do câmbio, agiam conjuntamente, no 

sentido de extrair desempenho exportador de indústrias substitutivas de 

importações. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p.100). 

Contexto (2) Além da apreciação cambial, o movimento de desindustrialização reflete 

igualmente a inoperância da política industrial nacional combinada a um amplo e 

rápido processo de abertura comercial. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 94). 

Definição Política que compreende um conjunto de instrumentos usados por governos para 

incentivar setores específicos da economia, geralmente ligados à indústria de 

transformação, voltadas para o comércio de importação com baixas tarifas de 

câmbio. 

Formas sinonímias   
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Ficha 95: 

Termo-base Política 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência organizada por um governo que atua na administração de nações ou 

Estados, e influencia na relação com determinados temas sociais e econômicos de 

interesse público. 

Colocação Política comercial 

Contexto (1) A política comercial com prioridade no contínuo aumento das exportações 

baseava-se na especialização em um conjunto de setores industriais que 

favorecessem a criação de emprego e o acúmulo de capacidades tecnológicas. 

(REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 100-101). 

Contexto (2) O Estado norte-americano não contou com uma política comercial ativa de 

estímulo às exportações. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 101). 

Definição Política que é adotada pelo governo de cada país, para que ocorram 

negociações comerciais com outros países, é definida pelas tarifas alfandegárias, 

subsídios, taxas de importação e exportação e outros mecanismos comerciais. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 96: 

Termo-base Política 

Inf. gramatical sf. 

Definição Ciência organizada por um governo que atua na administração de nações ou 

Estados, e influencia na relação com determinados temas sociais e econômicos de 

interesse público. 

Colocação Política Internacional 

Contexto (1) O declínio relativo dos Estados Unidos (e do Ocidente) vis-à-vis Estados em 

ascensão é inevitável com o rápido ascenso de outros países, o momento unipolar 

chegou ao fim e a Pax Americana a era de ascendência americana na política 

internacional que começou em 1945 está rapidamente se dissolvendo. (REV. SEP, 

SP, nº 44, 2016 p. 60). 

Contexto (2) Que mudanças estão sendo, de fato, gestadas na geoeconomia e na geopolítica dos 

recursos energéticos em escala mundial, e quais as suas possíveis implicações? Eis 

uma indagação inescapável para quem se interessa por questões de economia 

política internacional nessa aurora do século XXI. (REV. SEP, SP, nº 44, 2016 p. 

61). 

Definição Política que trata de temas ligados à segurança, economia, relações diplomáticas e 

processos políticos que ocorrem além das fronteiras dos Estados nacionais. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 97: 

Termo-base Processo 

Inf. gramatical sm. 

Definição Processo que abarca o conjunto das fases da atividade econômica que formam um 

movimento contínuo e repetido, ou sejam: a produção, a circulação e o consumo. 

Colocação Processo produtivo 

Contexto (1) O trabalhador só entra no processo produtivo porque é obrigado a vender sua 

força de trabalho, e vê neste processo apenas o meio de garantir os recursos 

necessários para a sua subsistência. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 24). 

Contexto (2) [...] no início de cada ciclo industrial, na vitalidade média da prosperidade, 

ocorrem modificações no processo produtivo no sentido de racionalizá-lo, de 

introduzir inovações (associadas principalmente, mas não somente, ao progresso 

técnico) que elevem a força produtiva do trabalho. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 

112). 

Definição Processo cuja combinação de fatores de produção através da venda da força de 

trabalho por parte dos indivíduos proporcionando a obtenção de recursos para a 

sobrevivência. 

Formas sinonímias   
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Ficha 98: 

Termo-base Processo 

Inf. gramatical sm. 

Definição Processo que abarca o conjunto das fases da atividade econômica que formam um 

movimento contínuo e repetido, ou sejam: a produção, a circulação e o consumo. 

Colocação Processo social 

Contexto (1) A ausência de um plano de expansão que pense o cooperativismo como um todo, e 

que vise dominar o processo de produção como um processo social, reduz as 

cooperativas a iniciativas isoladas, com um potencial limitado de transformar da 

sociedade. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 32). 

Contexto (2) A totalidade do processo social de reprodução é mediada pela mercadoria e pelo 

dinheiro, isto é, se a produção de mercadoria não está restrita a existir em um 

nicho no interior de outro modo de produção. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 125). 

Definição Processo que envolve as formas pelas quais os indivíduos se relacionam uns com os 

outros, em uma série de interações dinâmicas que se desenvolvem no seio de uma 

sociedade estabelecendo formas de relações sociais. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 99: 

Termo-base Processo 

Inf. gramatical sm. 

Definição Processo que abarca o conjunto das fases da atividade econômica que formam um 

movimento contínuo e repetido, ou sejam: a produção, a circulação e o consumo. 

Colocação Processo global 

Contexto (1) Somente na unidade dos três processos mencionados anteriormente 

(desvalorização, valorização na produção e valorização pela troca) e na fluidez 

contínua da transição das parcelas de capital entre as fases do ciclo é que se 

realiza, diz Marx, “a continuidade do processo global”. (REV. SEP, SP, nº 37, 

2014 p. 150). 

Contexto (2) Uma análise, mesmo que superficial, do sistema creditício, que se ergue a partir do 

movimento do capital portador de juros, e que possui como base imediata o crédito 

comercial, contribui para a sua conceituação e para apreensão de seu papel no 

interior do processo global de produção. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 17). 

Definição Processo relacionado a um conjunto de transformações na ordem política e 

econômica mundial que visa o lucro através da produção. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 100: 

Termo-base Processo 

Inf. gramatical sm.  

Definição Processo que abarca o conjunto das fases da atividade econômica que formam um 

movimento contínuo e repetido, ou sejam: a produção, a circulação e o consumo. 

Colocação Processo revolucionário 

Contexto (1) O proletariado, nesse momento inicial do processo revolucionário, em que a velha 

organização social ainda não desapareceu e as condições econômicas sobre as 

quais repousa a luta de classe, [...]. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 56). 

Contexto (2) [...] uma certa interpretação teórica sobre o sujeito do processo revolucionário e o 

que leva a outras tantas conclusões prático-políticas discutíveis, pois iguala 

proletário a operário. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 61). 

Definição Processo relacionado as revoluções políticas, sociais e econômicas organizado pela 

luta de classe. 

Formas sinonímias   
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Ficha 101: 

Termo-base Produção 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de todas as fases da realização de um produto ou serviço que pode ser 

produzido pela natureza, pelo homem ou pela máquina. 

Colocação Produção capitalista 

Contexto (1) O busílis da questão da crise se deve ao fato do modo de produção capitalista se 

constituir como a primeira ordem socioeconômica que necessariamente destotaliza 

o sentido, sendo possível articular sua compreensão global apenas no nível da 

verdade-sem-sentido. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 28). 

Contexto (2) É preciso lembrar que o dinheiro no modo de produção capitalista tem de 

representar no curso de sua infindável circulação não apenas o valor em geral, 

mas o valor que se valoriza. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 146). 

Definição Produção que compreende as relações assalariadas de produção (trabalho 

assalariado) e propriedade privada dos meios de produção. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 102: 

Termo-base Produção 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de todas as fases da realização de um produto ou serviço que pode ser 

produzido pela natureza, pelo homem ou pela máquina. 

Colocação Produção material 

Contexto (1) O materialismo histórico reconhece o papel fundante da produção material como 

condição para a existência humana, de modo a representar um esforço teórico em 

compreender esse fato fundamental em toda a sua significação e em todo o seu 

alcance e a ele fazer justiça. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 70). 

Contexto (2) A partir do momento em que quem toma as decisões são os mesmos indivíduos 

envolvidos no processo de produção material, as decisões passam a ser tomadas 

tendo em vista a realização do trabalho. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 31). 

Definição Produção humana útil e concreta que condiciona o processo da vida social, política 

e espiritual em geral, condicionada pelas relações sociais presentes em determinado 

modo de produção.  

Formas sinonímias   

 

Ficha 103: 

Termo-base Produção 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de todas as fases da realização de um produto ou serviço que pode ser 

produzido pela natureza, pelo homem ou pela máquina. 

Colocação Produção industrial 

Contexto (1) O incentivo à produção industrial através da política exportadora, a proteção do 

mercado interno, o estímulo ao investimento produtivo, a formação de grandes 

conglomerados (estimulados inicialmente pela formação de joint ventures entre 

empresas nacionais e estrangeiras) e uma política de preços e de produção mais 

flexível e ditada mais pelo mercado. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 37). 

Contexto (2) A continuidade da expansão acarretaria, ainda, aumento dos preços das matérias-

primas, que têm uma produção menos elástica que a produção industrial, o que 

pode levar à redução da taxa de lucro. (REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 116). 

Definição Produção que envolve passos químicos ou mecânicos que fazem parte da 

manufatura de um ou vários itens, destinados a venda interna ou externa e que são 

produzidos usualmente em grande escala. 

Formas sinonímias   
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Ficha 104: 

Termo-base Produção 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de todas as fases da realização de um produto ou serviço que pode ser 

produzido pela natureza, pelo homem ou pela máquina. 

Colocação Produção social 

Contexto (1) Uma vez que a produção social passa a ser realizada com vista a cumprir com as 

necessidades e determinações da lógica do capital, para o qual não interessa 

quantos trabalhadores sustenta, mas sim quantos juros ele rende. (REV. SEP, SP, 

nº 43, 2016 p. 19-20). 

Contexto (2) A produção social pode ser caracterizada, em seus aspectos gerais aspectos 

comuns aos modos de produção social em geral em termos de participação de cada 

indivíduo no trabalho social, tanto na prestação de trabalho como por meio da 

apropriação de parte do produto social. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 67). 

Definição Produção que envolve as formas como os seres humanos desenvolvem suas 

relações de trabalho e distribuição no processo de produção e reprodução da vida 

material. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 105: 

Termo-base Produção 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de todas as fases da realização de um produto ou serviço que pode ser 

produzido pela natureza, pelo homem ou pela máquina. 

Colocação Produção feudal 

Contexto (1) No materialismo histórico, as tentivas de estabelecer os nexos entre a crise do 

modo de produção feudal e o sentido disruptivo da luta de classes põem, como um 

problema fundamental, a caracterização do modo de produção vigente entre a 

crise do século XIV e a Era das Revoluções na passagem do século XVIII ao XIX. 

(REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 97). 

Contexto (2) O período transitório entre a crise estrutural do modo de produção feudal e a 

consolidação plena do modo de produção capitalista é, em geral, a exemplo da tese 

de Dobb, caracterizado nos termos de uma dominância do feudalismo em 

decomposição. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 105). 

Definição Produção que diz respeito ao período de transição onde o regime de servidão do 

trabalhador rural dar lugar a era das revoluções industriais.  

Formas sinonímias   

 

Ficha 106: 

Termo-base Produção 

Inf. gramatical sf. 

Definição Conjunto de todas as fases da realização de um produto ou serviço que pode ser 

produzido pela natureza, pelo homem ou pela máquina. 

Colocação Produção interna 

Contexto (1) [...] a teoria marxista da dependência parte da circulação mundial do capital, da 

análise do ciclo do capital dinheiro e do capital mercantil para, na sequência, 

tratar de analisar a esfera de produção interna aos países dependentes e 

periféricos e, por fim, demarcar a questão da formação das esferas da circulação e 

realização próprias dessas economias. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 19). 

Contexto (2) Os Estados Unidos executam estratégia de redução da sua grande dependência 

energética externa, com resultados expressivos na produção interna em razão de 

importante avanço técnico. (REV. SEP, SP, nº 44, 2016 p. 46). 

Definição Produção que corresponde a um conjunto dos bens e serviços produzidos pela 

economia nacional, em território nacional, qualquer que seja a nacionalidade dos 

produtores. 

Formas sinonímias   
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Ficha 107: 

Termo-base Produção 

Inf. gramatical sf.  

Definição Conjunto de todas as fases da realização de um produto ou serviço que pode ser 

produzido pela natureza, pelo homem ou pela máquina. 

Colocação Produção total 

Contexto (1) O trabalho científico geral, à aplicação tecnológica das ciências naturais, de um 

lado, bem como [à] força produtiva geral resultante da articulação social na 

produção total que aparece como dom natural do trabalho social (embora seja um 

produto histórico). (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 53). 

Contexto (2) [...] o percentual das manufaturas na produção total, dos anos 1990 em diante esta 

situação reverteu-se fortemente em favor dos países asiáticos. (REV. SEP, SP, nº 

43, 2016 p. 113). 

Definição Produção que abarca toda à força produtiva, seja ela científica, tecnológica e/ou 

natural. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 108: 

Termo-base Produtividade 

Inf. gramatical sf. 

Definição Resultado da divisão da produção física obtida numa unidade de tempo (hora, dia, 

ano) por um dos fatores empregados na produção (trabalho, terra, capital). 

Colocação Produtividade marginal 

Contexto (1) A existência de matérias primas no processo de produção (e bens intermediários 

em geral) contradiz o conceito de produtividade marginal do capital. Matérias 

primas são insumos à produção que não podem ser mantidos constantes conforme 

o produto cresce. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 112). 

Contexto (2) A teoria da produtividade marginal fornece um suporte ideológico crucial para o 

capitalismo, pois argumenta que os lucros são produzidos pelos bens de capital de 

propriedade dos capitalistas. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 118). 

Definição Produtividade extra que é acrescentando a produtividade total como mais uma 

unidade de insumo ao processo produtivo, mantendo todos os outros fatores 

constantes. 

Formas sinonímias  Produto marginal 

 

Ficha 109: 

Termo-base Produtividade 

Inf. gramatical sf. 

Definição Resultado da divisão da produção física obtida numa unidade de tempo (hora, dia, 

ano) por um dos fatores empregados na produção (trabalho, terra, capital). 

Colocação Produtividade média 

Contexto (1) Ocorre, pois, que a produtividade média da economia brasileira tem crescido a 

taxas demasiadamente modestas e inferiores às taxas de crescimento dos salários 

reais. (REV. SEP, SP, nº 41, 2015 p. 56). 

Contexto (2) [...] a elevação da produtividade média da economia, o que, portanto, limita a 

expansão do excedente e a sua apropriação pelos trabalhadores através da 

manutenção de uma política de recuperação dos salários no médio e longo prazo, 

inviabilizando um modelo que pretende obter simultaneamente crescimento do 

produto, distribuição de renda e estabilidade de preços. (REV. SEP, SP, nº 41, 

2015 p. 56). 

Definição Produtividade que mede o crescimento da economia de um país. 

Formas sinonímias   
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Ficha 110: 

Termo-base Produtividade 

Inf. gramatical sf. 

Definição Resultado da divisão da produção física obtida numa unidade de tempo (hora, dia, 

ano) por um dos fatores empregados na produção (trabalho, terra, capital). 

Colocação Produtividade industrial 

Contexto (1) No que tange à produtividade industrial, principal causa da desindustrialização 

nos países desenvolvidos, estudo recente do IPEA (2012) mostra, a partir da matriz 

insumo-produto da economia brasileira, resultados que corroboram com a ideia de 

baixo dinamismo na indústria brasileira. (REV. SEP, SP, nº 34, 2013 p. 46-47). 

Contexto (2) [...] o fenômeno estivesse claramente relacionado à produtividade industrial e ao 

avanço técnico, muito menos que a pressões deflacionárias decorrentes da adoção 

do padrão ouro nas mais dinâmicas economias capitalistas [...]. (REV. SEP, SP, nº 

43, 2016 p. 80). 

Definição Produtividade que compreende o desenvolvimento da economia de um país através 

do lucro adquirido pelo trabalho industrial. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 111: 

Termo-base Produto 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de todos os bens e serviços resultantes da atividade produtiva de um 

indivíduo, empresa ou nação. 

Colocação Produto marginal 

Contexto (1) O conceito de produto marginal das matérias-primas requer que o produto possa 

crescer por meio do aumento das matérias-primas em uma unidade, mantendo-se 

todos os outros insumos constantes. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 113). 

Contexto (2) [...] o produto marginal do capital vem a ser igual à derivada parcial do produto 

com relação ao capital [PMgC = dQ/dK]. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 111). 

Definição Produto relativo ao acréscimo á renda causado pelo aumento de uma unidade 

adicional de um fato de produção.  

Formas sinonímias  Produtividade marginal 

 

Ficha 112: 

Termo-base Produto 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de todos os bens e serviços resultantes da atividade produtiva de um 

indivíduo, empresa ou nação. 

Colocação Produto bruto 

Contexto (1) Com efeito, a quantidade de trabalho requerida direta e indiretamente para 

produzir o produto bruto é a soma da quantidade direta, L, com a indireta, isto é, 

com a quantidade de trabalho requerida direta e indiretamente para produzir os 

meios de produção necessários [...]. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 67). 

Contexto (2) [...] e, por outro lado, a mesma quantidade de trabalho direta e indiretamente 

requerida para produzir o produto bruto é igual à soma da quantidade requerida 

para produzir o PNL, L*, com a quantidade requerida para produzir os meios de 

produção. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 67). 

Definição Produto que representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinado país. 

Formas sinonímias   

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

 

Ficha 113: 

Termo-base Produto 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de todos os bens e serviços resultantes da atividade produtiva de um 

indivíduo, empresa ou nação. 

Colocação Produto interno 

Contexto (1) O consumo de diesel continuar crescendo até 2020, considerando um Produto 

Interno Bruto (PIB) de 4% ao ano, caso não sejam feitas novas refinarias, o país 

terá que importar cerca de 900 mil barris por dia do combustível no fim da década. 

(REV. SEP, SP, nº 39, 2014 p. 47). 

Contexto (2) A renda dos proprietários de fato subiu significativamente enquanto percentagem 

do produto interno líquido dos Estados Unidos nas décadas que antecederam a 

Grande Recessão mas isto também ocorreu para a renda da classe trabalhadora! 

(REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 46). 

Definição Produto monetário dos bens e serviços produzidos por fatores de 

produção nacional, independentemente do território econômico. 

Formas sinonímias  Produto bruto; Produto liquido. 

 

Ficha 114: 

Termo-base Produto 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de todos os bens e serviços resultantes da atividade produtiva de um 

indivíduo, empresa ou nação. 

Colocação Produto social 

Contexto (1) Imaginemos uma associação de homens livres, que trabalham com meios de 

produção comunais, e despendem suas numerosas forças de trabalho individuais 

conscientemente como uma única força social de trabalho. O produto total da 

associação é um produto social. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 68). 

Contexto (2) Obviamente pressupõe-se, como pressupõe Marx, que tal apropriação seja 

tecnicamente possível, ou seja, que a produtividade daqueles que trabalham seja 

tal que o produto social exceda o estritamente necessário a sua subsistência 

enquanto trabalham, havendo então produto excedente e o correspondente 

trabalho excedente, passível de apropriação por outros. (REV. SEP, SP, nº 36, 

2013 p. 87). 

Definição Produto equivalente a soma de todo o capital de bens e serviços gerados pela classe 

trabalhadora em função do lucro. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 115: 

Termo-base Produto 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de todos os bens e serviços resultantes da atividade produtiva de um 

indivíduo, empresa ou nação. 

Colocação Produto líquido 

Contexto (1) A renda da classe trabalhadora diminui como parte do produto líquido (ou renda) 

que é produzido, o que leva a uma queda na demanda de consumo pessoal como 

parte do produto líquido. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 39). 

Contexto (2) Em particular, nenhuma de suas evidências mostra que a parcela do produto 

líquido que a classe trabalhadora pode comprar com sua renda (i.e., sem contrair 

mais dívidas) declinou durante as décadas que precederam a Grande Recessão. 

(REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 36). 

Definição Produto que corresponde ao valor total dos bens e serviços finais produzidos num 

país pela classe trabalhadora num determinado período de tempo, ao qual se subtrai 

o valor que permite repor a depreciação do capital. 

Formas sinonímias   
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Ficha 116: 

Termo-base Produto 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de todos os bens e serviços resultantes da atividade produtiva de um 

indivíduo, empresa ou nação. 

Colocação Produto nacional 

Contexto (1) [...] como relação entre trabalho pago e trabalho não pago; porém estes conceitos 

são redefinidos por meio do poder de compra dos salários e lucros agregados 

sobre fatias do PNL Produto Nacional Líquido (anual). (REV. SEP, SP, nº 36, 

2013 p. 63). 

Contexto (2) A evolução dos níveis do produto nacional bruto das duas economias, que eram 

mais ou menos equivalentes no momento de sua abertura quase simultânea (Beijing 

em 1978, Nova Deli em 1984), colocam em evidência uma clara divergência de 

trajetórias, a favor da China; o produto nacional bruto per capita desta última 

ultrapassou o da Índia logo no começo dos anos 1990. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 

p. 45). 

Definição Produto monetário dos bens e serviços produzidos por fatores de 

produção nacional, independentemente do território econômico. 

Formas sinonímias  Produto bruto; Produto interno. 

 

Ficha 117: 

Termo-base Renda 

Inf. gramatical sf. 

Definição Total das importâncias recebidas periodicamente, por pessoa física ou jurídica, 

como remuneração de trabalho ou de prestação de serviços, de aluguel de imóveis, 

de aplicação de capital etc. 

Colocação Renda nacional 

Contexto (1) Não obstante, a renda nacional (nos aspectos de pagamento e apropriação da 

renda, e não de sua utilização ou dispêndio) com a divisão do trabalho anual do 

país entre trabalho pago e trabalho não-pago. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 82). 

Contexto (2) Alguns estratos sociais estão fadados a imitar os níveis materiais dos países 

desenvolvidos, fazendo com que uma grande parte da renda nacional e do 

excedente acabe sendo destinado a um tipo de dispêndio que tende a diversificar-

se, esterilizando parte significativa da poupança. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 

126). 

Definição Renda que mede PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais 

produzidos em um país em um dado período de tempo. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 118: 

Termo-base Renda 

Inf. gramatical sf. 

Definição Total das importâncias recebidas periodicamente, por pessoa física ou jurídica, 

como remuneração de trabalho ou de prestação de serviços, de aluguel de imóveis, 

de aplicação de capital etc. 

Colocação Renda pessoal 

Contexto (1) A Grande Recessão mas isto também ocorreu para a renda da classe trabalhadora! 

As duas puderam aumentar porque a renda pessoal, que é a renda recebida pelas 

pessoas, subiu mais rápido do que o produto líquido, que é a mesma coisa que 

renda que é produzida. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 46). 

Contexto (2) Os crescimentos nas variações da inadimplência do consumidor, em 2010, foram 

resultados do maior endividamento, evoluindo acima da expansão da renda 

pessoal; dos prazos mais longos de financiamento. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 

74). 

Definição Renda acumulada por pessoa física e/ou jurídica através do trabalho e obtenção de 

bens. 

Formas sinonímias   
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Ficha 119: 

Termo-base Renda 

Inf. gramatical sf. 

Definição Total das importâncias recebidas periodicamente, por pessoa física ou jurídica, 

como remuneração de trabalho ou de prestação de serviços, de aluguel de imóveis, 

de aplicação de capital etc. 

Colocação Renda familiar 

Contexto (1) Dados referentes à concessão de crédito (Bacen; Ipea; INSS) por faixa de renda 

familiar, valor médio dos empréstimos e prazo para quitação, que, aliados a 

pesquisas qualitativas e quantitativas, sugeriram um cenário desfavorável sobre a 

finalidade do crédito, tanto de natureza pessoal quanto consignada. (REV. SEP, 

SP, nº 38, 2014 p. 65). 

Contexto (2) A partir da POF relativa ao biênio 1987-198814 foi possível revelar o grau de 

comprometimento da renda familiar por faixa de rendimento, além da quantidade 

de famílias nessa situação. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 82). 

Definição Renda que compreende todos os bens individuais dos moradores do mesmo 

domicílio.  

Formas sinonímias   

 

Ficha 120: 

Termo-base Renda 

Inf. gramatical sf.  

Definição Total das importâncias recebidas periodicamente, por pessoa física ou jurídica, 

como remuneração de trabalho ou de prestação de serviços, de aluguel de imóveis, 

de aplicação de capital etc. 

Colocação Renda diferencial 

Contexto (1) Um caso no qual a expansão de terras inferiores impossibilita a renda diferencial. 

Além disso, técnicas de melhoramento fazem possível o cultivo de terra virgem, o 

que criaria terra de forma lucrativa baseando-se na existência de renda 

diferencial. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 145). 

Contexto (2) Assim, terra livre da terceira classe é criada por melhoramentos no uso do solo, de 

tal forma que a terra não garante renda diferencial. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 

145). 

Definição Renda que representa a diferença entre o preço geral da produção, determinado 

pelas condições de produção nas piores áreas de terra, e o preço individual de 

produção nas terras melhores e médias. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 121: 

Termo-base Sistema 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto das instituições econômicas e políticas de uma sociedade, a que os 

indivíduos se subordinam unidos por alguma forma de interação ou 

interdependência. 

Colocação Sistema econômico 

Contexto (1) A natureza do sistema econômico enquanto economia monetária da produção, em 

que investimentos de moeda em recursos produtivos são realizados a fim de 

conseguir mais moeda em um futuro próximo. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 113). 

Contexto (2) O conhecimento e a difusão de informações necessárias para o funcionamento 

eficaz do sistema econômico só podem ocorrer a posteriori, isto é, como resultado 

da experimentação espontânea e não planejada dos agentes individuais. (REV. 

SEP, SP, nº 42, 2015 p. 39). 

Definição Sistema que engloba a gestão da economia, os processos de circulação das 

mercadorias, o consumo e os níveis de desenvolvimento tecnológico e de divisão 

do trabalho. 

Formas sinonímias   
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Ficha 122: 

Termo-base Sistema 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto das instituições econômicas e políticas de uma sociedade, a que os 

indivíduos se subordinam unidos por alguma forma de interação ou 

interdependência. 

Colocação Sistema bancário 

Contexto (1) O método para se analisar se existe evidências de captura do Banco Central do 

Brasil (BCB) por parte do sistema bancário será o exame das estatísticas 

descritivas entre a concessão de crédito ao setor privado, o índice-meta de 

inflação, qual seja, o IPCA acumulado em 12 meses, a meta operacional da taxa de 

juros básica (Selic) e os valores das operações de open market. (REV. SEP, SP, nº 

38, 2014 p. 119). 

Contexto (2) A dominância do sistema bancário seria a epítome desse capitalismo organizado, o 

qual, na visão do autor, atenua a concorrência, acentua a formação de cartéis e 

trustes; enfim, modifica a dinâmica da concorrência, interfere no quadro político e 

redesenha o capitalismo. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 19). 

Definição Sistema que envolve os órgãos públicos ou privados, onde o maior expoente são os 

bancos, pois proporcionam ferramentas de investimento às pessoas de uma 

sociedade através de empréstimos. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 123: 

Termo-base Sistema 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto das instituições econômicas e políticas de uma sociedade, a que os 

indivíduos se subordinam unidos por alguma forma de interação ou 

interdependência. 

Colocação Sistema financeiro 

Contexto (1) O fato de o sistema financeiro estabelecer padrões de lucratividade e de eficácia 

de custos para as empresas individuais, dizer sobre como elas devem obter crédito 

e emitir ações, não é de modo algum um fenômeno recente. (REV. SEP, SP, nº 35, 

2013 p. 127). 

Contexto (2) O fato novo das últimas décadas é a emergência de um sistema financeiro 

largamente internacionalizado, o qual passou crescentemente a ditar os padrões 

internacionais de valorização do capital. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 127). 

Definição Sistema que compreende um conjunto de instituições financeiras voltadas para a 

gestão da política monetária de um país. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 124: 

Termo-base Sistema 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto das instituições econômicas e políticas de uma sociedade, a que os 

indivíduos se subordinam unidos por alguma forma de interação ou 

interdependência. 

Colocação Sistema capitalista 

Contexto (1) A amálgama de empresas, comportamentos e estados não-capitalistas com 

empresas é a essência do sistema capitalista como modo de produção e revela 

como a economia-mundo capitalista afetou historicamente as civilizações com que 

coexistiu no espaço social. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 120). 

Contexto (2) A estrutura e funcionamento do sistema capitalista resulta a valorização do 

capital, isto é, seu rendimento ou ganho de mais-valor. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 

p. 69). 

Definição Sistema econômico e social baseado na acumulação de capital cujos meios de 

produção são de propriedade privada. 

Formas sinonímias  Sistema econômico  
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Ficha 125: 

Termo-base Sistema 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto das instituições econômicas e políticas de uma sociedade, a que os 

indivíduos se subordinam unidos por alguma forma de interação ou 

interdependência. 

Colocação Sistema monetário 

Contexto (1) Um sistema monetário internacional é formado, a cada período da história, pela 

sua moeda internacional, pelo regime cambial vigente, pelo grau de mobilidade de 

capitais e pela a dimensão hierárquica desse sistema. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 

p. 40). 

Contexto (2) O crescimento das reservas internacionais respondeu, em grande medida, à 

conjuntura do sistema monetário. (REV. SEP, SP, nº 37, 2014 p. 21). 

Definição Sistema que constitui um conjunto de regras e instituições cujo objetivo é organizar 

a moeda em um determinado espaço monetário. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 126: 

Termo-base Sistema 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto das instituições econômicas e políticas de uma sociedade, a que os 

indivíduos se subordinam unidos por alguma forma de interação ou 

interdependência. 

Colocação Sistema colonial 

Contexto (1) A construção do sistema colonial, a expansão do domínio do capital mercantil e 

das monarquias europeias subverte, cria ou recria no resto do mundo diversas 

formas produção; converte velhas estruturas em organismos complementares. 

(REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 111). 

Contexto (2) O período transitório, aqui considerado como um período específico de transição, 

nem feudal, nem capitalista, cuja dinâmica revela-se nos nexos entre o capital 

mercantil e as monarquias modernas, na espacialidade do antigo sistema colonial. 

(REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 98). 

Definição Sistema de relações entre as metrópoles e as colônias. Tem como principal objetivo 

o enriquecimento da burguesia através do Estado, de acordo com a doutrina do 

monopólio e do protecionismo. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 127: 

Termo-base Sistema 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto das instituições econômicas e políticas de uma sociedade, a que os 

indivíduos se subordinam unidos por alguma forma de interação ou 

interdependência. 

Colocação Sistema produtivo 

Contexto (1) A busca pelo desenvolvimento tecnológico, a eficiência na utilização de mão-de-

obra, a eficiência produtiva e a organização do sistema produtivo são, dentre 

outros, fatores que explicam a limitação para absorção de toda essa mão-de-obra 

excedente. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 99). 

Contexto (2) São claros os problemas que se processam quando se procura transplantar um 

sistema produtivo de uma economia avançada para uma economia 

subdesenvolvida. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 128). 

Definição Sistema cuja mão-de-obra alimenta a economia através do desenvolvimento 

tecnológico. 

Formas sinonímias   
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Ficha 128: 

Termo-base Sistema 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto das instituições econômicas e políticas de uma sociedade, a que os 

indivíduos se subordinam unidos por alguma forma de interação ou 

interdependência. 

Colocação Sistema interestatal 

Contexto (1) [...] as elites nas potências centrais do sistema interestatal formavam sua visão de 

progresso a partir de suas vivências pessoais como membros de sociedades 

industriais, essa mesma visão era reiterada politicamente através das iniciativas de 

conquista e incorporação forçada do bárbaro aos circuitos globais de bens e 

capitais. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 84). 

Contexto (2) O capital, em conexão de sentido com o sistema interestatal, é um nexo 

fundamental da nova divisão do trabalho e de sua hierarquização, cuja dinâmica 

responde ao imperativo da acumulação sistemática. (REV. SEP, SP, nº 42, 2015 p. 

105). 

Definição Sistema constituído pelos Estados e pelas diversas instituições internacionais, como 

a ONU ou a OCDE, em interação no mundo, ou ainda, refere-se ao conjunto deles. 

Formas sinonímias  Sistema internacional. 

 

Ficha 129: 

Termo-base Sistema 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto das instituições econômicas e políticas de uma sociedade, a que os 

indivíduos se subordinam unidos por alguma forma de interação ou 

interdependência. 

Colocação Sistema internacional 

Contexto (1) Da mesma forma, há de se recordar que o processo de acumulação originária (ou 

primitiva) foi catapultado pelo sistema de dívida pública e pelo sistema 

internacional de crédito público e privado ao qual este deu origem. Nas palavras 

de Marx, o sistema de crédito público é uma das mais enérgicas alavancas da 

acumulação primitiva. (REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 18). 

Contexto (2) Assim, se estivéssemos tratando o acirramento das tensões entre os Estados no 

sistema internacional como uma função exclusiva dos preços mundiais (sem 

considerarmos os demais fatores, e, especialmente, o movimento descendente da 

taxa de lucro). (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 81). 

Definição Sistema anárquico, no qual há tratativas regulares entre os Estados encetando dessa 

forma as Relações Internacionais propriamente ditas além do ambiente constituído 

pelos Estados e pelas diversas instituições internacionais.  

Formas sinonímias  Sistema interestatal. 

 

Ficha 130: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho vivo 

Contexto (1) O trabalho vivo é o meio de aumentar o trabalho acumulado, de maneira que o 

passado domina o presente na sociedade burguesa. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 

47). 

Contexto (2) E essa forma adicional foi posta por meio de relação de produção capitalista, qual 

seja esta, a que, vinculando o trabalho vivo ao capital por meio do assalariamento, 

está na base da produção mercantil generalizada. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 

132) 

Definição Trabalho em que meios de produção que ele transforma em fatores de seu próprio 

movimento, por meio do contato que estabelece com eles. 

Formas sinonímias   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_Internacionais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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Ficha 131: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho humano 

Contexto (1) O produto do trabalho humano é a cristalização da própria vontade humana, é a 

expressão pura do que o homem representa, é o reflexo do homem no mundo, é o 

que liga o homem de hoje com seu passado e seu futuro. (REV. SEP, SP, nº 40, 

2015 p. 23). 

Contexto (2) Assim, compreendendo a alienação do trabalho em quatro dimensões do indivíduo, 

da natureza, da condição humana e das relações sociais, apontamos que sua 

superação depende, sobretudo, de se colocar os meios de produção sob o domínio 

dos trabalhadores, e de eliminar a mercadoria enquanto forma de relação do 

trabalho humano. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 33). 

Definição Trabalho que envolve um conjunto de atividades realizadas pelo homem, é o 

esforço feito por indivíduos, com o objetivo de atingir uma meta. O trabalho 

humano também pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em várias 

áreas, como na economia, na física, na filosofia, a evolução do trabalho na história, 

etc. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 132: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho abstrato 

Contexto (1) Já o valor é posto pelo trabalho enquanto trabalho abstrato formado no processo 

social como um todo, ou seja, como relação socialmente vinculante dos homens 

entre si. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 133). 

Contexto (2) Marx afirma que o trabalho abstrato é a substância do valor e porque explica a 

sua determinação quantitativa como tempo de trabalho socialmente necessário 

para produzir a mercadoria. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 133). 

Definição Trabalho despido de suas especificidades e considerado como simples despesa de 

energias humanas, físicas e intelectuais. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 133: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho social 

Contexto (1) A produção social pode ser caracterizada, em seus aspectos gerais aspectos 

comuns aos modos de produção social em geral em termos de participação de cada 

indivíduo no trabalho social, tanto na prestação de trabalho como por meio da 

apropriação de parte do produto social.  (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 67). 

Contexto (2) Em relação ao trabalho social total, cada indivíduo da sociedade tem associadas 

duas quantidades de trabalho: uma representa sua participação na produção, em 

termos da quantidade de trabalho que ele próprio contribui. (REV. SEP, SP, nº 36, 

2013 p. 67-68). 

Definição Trabalho que envolve qualquer atividade que pretende melhorar as condições 

matérias, de salubridade, culturais ou educativas da população, dada a dificuldade 

de possuir uma renda com estas circunstancias, o trabalho costuma relacionar-se 

com organizações que excluem o lucro.  

Formas sinonímias   
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Ficha 134: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho excedente 

Contexto (1) A existência de outra(s) classe(s), devem trabalhar durante um período que excede 

às suas necessidades, então um sentido possível para a ideia de uma 

superexploração seria que se tratasse de uma ampliação desse tempo de trabalho 

excedente em relação ao tempo de trabalho necessário. (REV. SEP, SP, nº 44, 

2016 p. 19). 

Contexto (2) [...]este se refere à exploração de forma agregada, isto é, para o conjunto (ou 

classe) de trabalhadores, por exemplo, na seguinte passagem: Do mesmo modo 

como o trabalhador individual pode fornecer uma quantidade de mais-trabalho 

[trabalho excedente] tanto maior quanto menor for seu tempo de trabalho 

necessário, assim, quanto menor for a parte da população trabalhadora. (REV. 

SEP, SP, nº 36, 2013 p. 90). 

Definição Trabalho em que o trabalhador extrapola o tempo necessário de trabalho. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 135: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho necessário 

Contexto (1) A existência de outra(s) classe(s), devem trabalhar durante um período que excede 

às suas necessidades, então um sentido possível para a ideia de uma 

superexploração seria que se tratasse de uma ampliação desse tempo de trabalho 

excedente em relação ao tempo de trabalho necessário. (REV. SEP, SP, nº 44, 

2016 p. 19). 

Contexto (2) [...] o trabalhador individual pode fornecer uma quantidade de mais-trabalho 

[trabalho excedente] tanto maior quanto menor for seu tempo de trabalho 

necessário, assim, quanto menor for a parte da população trabalhadora. (REV. 

SEP, SP, nº 36, 2013 p. 90). 

Definição Trabalho medido pela carga horária em que o trabalhador é destinado a trabalhar 

para produz o equivalente ao seu próprio valor.  

Formas sinonímias   

 

Ficha 136: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho concreto 

Contexto (1) O trabalho que produz as mercadorias é sempre trabalho concreto, 

qualitativamente específico. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 144). 

Contexto (2) [...] Marx percebe que o responsável pela abstração das características concretas 

dos vários ofícios específicos (trabalho concreto) é a própria sociabilidade 

mercantil, por intermédio da igualação dos valores das mercadorias no processo 

de troca. (REV. SEP, SP, nº 44, 2016 p. 29). 

Definição Trabalho específico que resulta em um bem qualquer com valor de mercado que 

possa ser trocado para obtenção do lucro. 

Formas sinonímias   
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Ficha 137: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho alienado 

Contexto (1) O trabalho alienado possui em si quatro aspectos fundamentais no que se refere 

aos seus efeitos sobre o ser homem ao passo em que caracteriza a atividade 

humana normal (generalizada). (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 12). 

Contexto (2) O trabalho alienado, o trabalhador fetichizado pelas mercadorias que produz, 

preso a uma sociabilidade reificada, esse sequer é percebido ao longo do 

Manifesto. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 47). 

Definição Trabalho em que um trabalhador que não tem consciência dos direitos que tem 

sobre o seu trabalho. 

Formas sinonímias  Trabalho exteriorizado. 

 

Ficha 138: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho assalariado 

Contexto (1) Contudo, pode ocorrer que um sub-conjunto dos indivíduos da sociedade, ou 

mesmo a grande maioria destes, seja apenas de trabalhadores ou principalmente 

trabalhadores (em particular, no sentido de que a maior parte de sua renda seja 

proveniente do trabalho assalariado). (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 83). 

Contexto (2) A segunda objeção quanto à efetividade do uso da ciência na manipulação da força 

de trabalho é de que por esse meio se consiga (...) alguma garantia de elevação 

rendimento do trabalho assalariado. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 39). 

Definição Trabalho caracterizado pela troca da força de trabalho por salário. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 139: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho anual 

Contexto (1) Smith viu tal distribuição como divisão do próprio trabalho anual da sociedade. 

Com efeito, referindo-se à ordem segundo a qual seu produto [do trabalho total da 

sociedade] é naturalmente distribuído entre os diferentes estratos e condições dos 

homens na sociedade. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 82). 

Contexto (2) Esta proporção entre quantidades de trabalho (trabalho anual do país e trabalho 

necessário) equivale quantitativamente ao grau de exploração de Marx, quando 

este se refere à exploração de forma agregada, isto é, para o conjunto (ou classe) 

de trabalhadores, [...]. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 89-90). 

Definição Trabalho total realizado durante o ano pelos trabalhadores que somado, constitui o 

trabalho anual da sociedade. 

Formas sinonímias   
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Ficha 140: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho morto 

Contexto (1) [...] uma redução assaz do trabalho vivo e um incremento, nunca antes visto, de 

trabalho morto; o aumento da exploração da dimensão subjetiva do trabalho e 

também de sua dimensão intelectual; a ampliação generalizada de trabalhadores 

terceirizados, subcontratados, em um metabolismo social que requer cada vez 

menos trabalho estável e cada vez mais trabalho parcial. (REV. SEP, SP, nº 40, 

2015 p. 50). 

Contexto (2) O capital é trabalho morto, que apenas se reanima, à maneira dos vampiros, 

chupando trabalho vivo e que vive tanto mais quanto mais trabalho vivo chupa. 

(REV. SEP, SP, nº 38, 2014 p. 32). 

Definição Trabalho vive apenas para sugar o trabalho vivo, e quanto mais sobreviver, mais 

trabalho sugará. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 141: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho total 

Contexto (1) Este montante agregado de lucros implica, desse modo (via poder de compra sobre 

o PNL), apropriação de uma parte do trabalho total prestado pelos trabalhadores, 

pela qual estes não recebem uma contrapartida de trabalho (ou de produtos que 

requerem trabalho), ao contrário daquele trabalho pago. (REV. SEP, SP, nº 36, 

2013 p. 79). 

Contexto (2) Smith viu tal distribuição como divisão do próprio trabalho anual da sociedade. 

Com efeito, referindo-se à ordem segundo a qual seu produto [do trabalho total da 

sociedade] é naturalmente distribuído entre os diferentes estratos e condições dos 

homens na sociedade. (REV. SEP, SP, nº 36, 2013 p. 82). 

Definição Trabalho que envolve todos os serviços prestados pelos trabalhadores durante seu 

período anual de trabalho. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 142: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho artesanal 

Contexto (1) O trabalho artesanal: Enquanto artesanato e manufatura constituem o fundamento 

geral da produção social, a subsunção do produtor a um ramo exclusivo de 

produção, o rompimento da diversidade original de suas ocupações, é um momento 

necessário do desenvolvimento. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 28-29). 

Contexto (2) Taylorismo e Manufatura: trabalhoartesanal, trabalho especializado e trabalho 

desqualificado. (REV. SEP, SP, nº 35, 2013 p. 28). 

Definição Trabalho manual, utilizando-se de matéria-prima natural, ou produção de um 

artesão (de artesão + ato).  

Formas sinonímias   
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Ficha 143: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho emancipado 

Contexto (1) [...] o trabalho emancipado como o trabalho não-alienado, ou seja, aquele em que 

o trabalhador (enquanto classe) domine tanto o processo produtivo quanto o fruto 

de seu trabalho e perceba as relações sociais e naturais representadas no processo 

de produção. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 28). 

Contexto (2) O comunismo é o resultado do processo de humanização das relações sociais, e, 

neste processo, as condições materiais de vida deverão ser modificadas para que 

possam reproduzir essa condição de trabalho emancipado. (REV. SEP, SP, nº 40, 

2015 p. 27). 

Definição Trabalho que envolve as relações e os resultados do processo produtivo humano e 

social. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 144: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho excessivo 

Contexto (1) Por sua vez, superexploração relaciona trabalho excessivo (que é diferente de 

trabalho excedente) e remuneração aquém da necessária para a reprodução 

normal (saudável) da força de trabalho aquém, portanto, do valor da força de 

trabalho. (REV. SEP, SP, nº 40, 2015 p. 129). 

Contexto (2) São diversas, portanto, as expressões, mas, indubitavelmente, o sentido de todas 

elas 

é o mesmo: designamo-lo por superexploração. Exploração excessiva (ou trabalho 

excessivo) não é a mesma coisa que a categoria trabalho excedente. (REV. SEP, 

SP, nº 40, 2015 p. 128). 

Definição Trabalho em que o trabalhador excede seus limites físicos e psicológicos, ou seja, é 

uma forma exploração. 

Formas sinonímias   

 

Ficha 145: 

Termo-base Trabalho 

Inf. gramatical sm. 

Definição Conjunto de fatores de produção, relacionados à toda atividade humana voltada 

para a transformação da natureza, com o objetivo de satisfazer uma necessidade. 

Colocação Trabalho exteriorizado 

Contexto (1) Internamente a esta lógica de socialização frente ao trabalho (ao trabalho 

exteriorizado) e ao seu propósito, desenvolve-se a figura da propriedade privada 

dos meios de produção, e de seus resultados, como forma de organização da 

propriedade. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 14). 

Contexto (2) A atividade alienada manifesta-se em distintas formas de organização e mediação 

do homem frente à natureza, à sua atividade e à humanidade. A contraface 

socioeconômica desse trabalho exteriorizado, no sistema capitalista, é a mais-

valia. (REV. SEP, SP, nº 43, 2016 p. 15). 

Definição Trabalho cuja a atividade se desenvolve de forma alienada, ou seja, o trabalhador 

não tem uma organização econômica de seus resultados. 

Formas sinonímias  Trabalho alienado. 

 

 


