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Resumo: Este artigo tem como objetivo a criação de um glossário com nomes dados às ferramentas 

usadas no Setor de Manutenção da Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás (RC-UFG). 

Visamos a mostrar a diversidade lexical dos nomes pelos quais são chamadas essas ferramentas e suas 

respectivas variações e definições técnicas, mostrando que algumas dessas ferramentas ou 

instrumentos de trabalho podem ser identificadas por outra nomenclatura. Para tanto, fizemos uma 

pesquisa semiestruturada com docentes, e técnicos administrativos (TA), que trabalham na UFG, 

aplicando um questionário simples e objetivo, em que eles observaram as fotos de algumas 

ferramentas e falaram os nomes desses objetos. Segundo os resultados obtidos, as respostas foram 

variadas mostrando assim haver as variações nominais esperadas em todos os parâmetros estudados. 

Este trabalho está fundamentado nas teorias de Coelho (2008) e (2005), Monteiro (2008), Bagno 

(2007), Biderman (2001), dentre outros. 
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Introdução 
 

Este artigo tem como objetivo principal a criação de um glossário para mostrar aos 

funcionários do Setor de Manutenção da UFG e a toda comunidade, acadêmica ou não, a 

importância de se conhecer o nome das ferramentas utilizadas em nosso dia-a-dia para 

execução do nosso trabalho, bem como mostrar alguns termos técnicos utilizados em nosso 

setor e suas variações nominais. Justifica-se a nossa pesquisa porque, em nosso campo de 

atuação na Regional Catalão, da Universidade Federal de Goiás (RC/UFG) – o de manutenção 

– trabalhamos, diariamente, com uma grande quantidade de ferramentas elétricas, hidráulicas 

e de marcenaria com nomes de difícil compreensão. 

Essas variações dos nomes das ferramentas para nós que trabalhamos no Setor de 

Manutenção da RC/UFG são de fácil decifração, mas as pessoas que não estão acostumadas a 

elas apresentam dificuldade para elucidar a nomenclatura desses itens léxicos o que dificulta a 

solicitação de alguns reparos por parte da comunidade acadêmica. Nesse sentido, 

desenvolvemos essa pesquisa com o propósito de criar um glossário desses termos mostrando 

seus nomes, significados e as suas variações, quando houver. 

                                                           
1
 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Letras, Habilitação Português da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Catalão, desenvolvido sob a orientação da Professora Doutora Maria Helena de 

Paula, para a obtenção de créditos na disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso”, ministrada pela Professora 

Doutora Anair Valênia Martins Dias. 
2
Graduando do 8º período em Letras - Habilitação Português, pela Universidade Federal de Goiás – Regional 

Catalão. 

  



2 

 

Na área de elétrica, é comum ouvir expressões como KVA, VOLT, WATT etc., mas 

será que todas as pessoas sabem o significado dessas expressões? Podemos exemplificar com 

ocorrências em Catalão-GO de extensão elétrica de filtro de linha que, em Brasília-DF, é 

chamado de régua. Ou, ainda, chamamos aqui um objeto de adaptador, esse mesmo objeto 

em Brasília, pode ser chamado de tê, ou, ainda, de benjamin na Bahia, e assim por diante. 

Tenho conhecimento a respeito dessas variações porque nascemos em Brasília, fomos criados 

na Bahia e há cinco anos moramos em Catalão. Assim, adquirimos experiência sobre o 

assunto no convívio diário com as pessoas destes Estados. 

Os jargões – termos específicos de uma determinada área do conhecimento – farão 

parte da linguagem de determinados profissionais e, em consequência disso, excluirão as 

outras pessoas que não fazem parte desse convívio e que desconhecem o significado desses 

termos (DUBOIS et al., 1993). 

Seguindo este raciocínio, cabe aqui o conceito sobre o que é variação linguística para 

então traçarmos um paralelo do que venha a ser esta variação no nível lexical. Bagno (2007) 

diz que o termo variação indica a heterogeneidade da língua. E a isso acrescenta que ela 

ocorre em todos os níveis da língua, a saber: 

 Variação fonético-fonológico - Consiste na variação relativa à quantidade de palavras que 

podemos pronunciar dentro do Português; 

 Variação morfológica - Ocorre variação na forma da palavra que pode receber o 

acréscimo ou a retirada de prefixo, sufixo ou infixo; 

 Variação sintática - Quando os itens léxicos de uma oração são dispostos de formas 

diferentes, sem perder seu sentido primeiro; 

 Variação semântica - Acontece quando uma unidade lexical ganha sentidos múltiplos, a 

depender de alguns fatores, como a região do falante; 

 Variação lexical – Quando uma mesma palavra escrita ou falada possui o mesmo 

significado; corresponde às diversas maneiras de pronunciar esse item léxico; 

 Variação estilístico-pragmática - Configura-se como as diversas maneiras de interagir 

socialmente, tendo como fator distintivo o grau de formalidade do ambiente e a intimidade 

entre os interlocutores. Pode inclusive, ser pronunciado pelo mesmo autor social nas mais 

diversas situações. 

 

Objetivos 

 



3 

 

O objetivo dessa pesquisa é saber qual o nome dado às ferramentas e também 

conhecer o que as pessoas sabem a respeito desses nomes na RC-UFG. Através disso,  

saberemos se há variações nos nomes ou nos significados dos nomes e informaremos às 

pessoas para que elas conheçam um pouco mais sobre essas variações lexicais, a fim de que 

elas saibam o nome local e/ou regional de tais ferramentas, bem como suas denominações 

genéricas. Justifica-se isso porque um nome popularmente conhecido em Goiás pode variar e 

receber outra denominação a depender da região ou lugar em que essa pessoa está inserida. A 

criação desse glossário tem a finalidade de informar se há variações lexicais dos nomes das 

ferramentas, não só aos Docentes e Técnicos Administrativos, mas também aos funcionários 

do Setor de Manutenção da RC-UFG e a toda a população acadêmica ou não, esclarecendo as 

dúvidas que surgirem a respeito do tema tratado. 

Será muito importante que cada setor dentro da Universidade tenha um exemplar 

desse glossário, pois facilitará muito a compreensão dos nomes desses materiais ou 

ferramentas até mesmo no momento de abrir uma Ordem de Serviço (doravante O.S), em que 

o servidor saberá identificar o nome do material e especificar o que ele deseja solicitar na O.S, 

porque terá um conhecimento melhor sobre o assunto.  

 

Hipótese 

 

A princípio, catalogamos as ferramentas e o material para criarmos o questionário. 

Em seguida, elaboramos um glossário com suas respectivas definições. Partimos da hipótese 

de que poderia haver duas vertentes distintas: a primeira ancorou-se na conjectura de que os 

docentes e os Técnicos Administrativos responderiam as questões marcando a mesma 

alternativa, demonstrando assim não haver variação nos termos estudados, e a segunda seria 

de que os mesmos responderiam ao questionário, marcando alternativas diferentes, 

demonstrando haver uma diversidade lexical, ou variações nominais, referentes a essas 

ferramentas ou materiais estudados. 

 

Justificativa 

 

A proposta de criação de um glossário nessa área já vinha sendo pensada há algum 

tempo, porque na rotina de trabalho diário no Setor de Manutenção da RC-UFG observamos a 

falta que faz nesse setor de uma ferramenta diferenciada como um manual ou glossário com 

ilustração, explicando a função dos instrumentos utilizados em nossa prática profissional. 
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Comumente, nos deparamos com palavras ou termos usados dentro do Setor de Manutenção 

que requer a busca de significado apropriado. Mesmo com o vasto conhecimento que temos 

como funcionário do Setor de Manutenção, muitas vezes precisamos buscar ajuda para 

relembrar as teorias que aprendemos. 

A realização deste estudo almeja facilitar nosso expediente no setor porque, 

atualmente, quando um professor ou um Técnico Administrativo envia uma O.S para o Setor 

de Manutenção, em sua maioria, não sabem informar no campo de serviço executado da O.S o 

material ou tipo de serviço que deseja. Acreditamos que o principal motivo disso é a falta de 

informação a respeito do nome desse material ou ferramenta. O foco principal da pesquisa é 

informar as pessoas para que entendam a importância de se ter um instrumento lexicográfico, 

neste caso, o glossário ao alcance das mãos para consultar sempre que precisarem de uma 

informação, esclarecendo aos consulentes as dúvidas que surgirem. 

De acordo com Biderman (1984, apud COELHO, 2008, p. 18), um dicionário, assim 

como o glossário, o vocabulário e a enciclopédia, são produtos da lexicografia, por isso, faz-

se necessário a compreensão de cada um, pois existem traços comuns a todos eles. Assim, 

para não gerar equívocos em nossa pesquisa, devemos diferenciar cada um desses produtos, o 

glossário e a enciclopédia, por suas semelhanças e diferenças. Na enciclopédia, temos um 

conjunto de informações e figuras ilustrativas que fazem parte do sistema de signos utilizado 

por uma comunidade se tornando linguístico. 

Já no que diz respeito ao glossário, podemos dizer que ele se opõe ao dicionário pelo 

fato de ter uma quantidade menor de palavras-entrada, apesar de ambos terem características 

parecidas como as palavras serem grafadas em ordem alfabética, porque os dois se referem às 

questões relativas ao léxico de uma língua (COELHO, 2008).  

Criamos um glossário e não uma enciclopédia porque a pesquisa desenvolvida 

trabalhará no sentido de elucidar as palavras de pouco uso ou uso restrito dentro do Setor de 

Manutenção. Sendo assim, a criação de uma enciclopédia não seria conveniente, pois não será 

feita a listagem de nomes juntamente com a biografia, ilustrações figurativas etc. Ressaltamos 

ainda que a enciclopédia “reúne todos os conhecimentos humanos e segue um critério de 

apresentação alfabético ou temático sendo exposto de maneira ordenada e metódica”, 

conforme aponta Houaiss e Villar (2001).  

Cabe ressaltar, ainda, que o desenvolvimento desse projeto será essencial não 

somente à área de Letras ou outras graduações existentes dentro da RC/UFG, mas a toda 

comunidade, professores e Técnicos Administrativos que nela trabalham, pois a título de 

informação, eles conhecerão melhor os termos específicos da área da Manutenção Elétrica e 
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suas variações e poderão aplicar esse conhecimento em seu dia-a-dia, quando solicitarem uma 

O.S. Com base nessa informação, reconhecemos a importância de realizar uma pesquisa nesta 

área, uma vez que desconhecemos outras fontes, dentro da Universidade, que tenham 

desenvolvido pesquisas que versam sobre essa temática. 

 Esse glossário, que será disponibilizado a todos os setores e departamentos da RC-

UFG, pretende otimizar a rotina de trabalho que demanda o Setor de Manutenção. Ele 

facilitará o preenchimento e a execução da O.S pois, ao preenchê-la, o solicitante saberá 

especificar o nome do material desejado e o tipo de serviço a ser executado utilizando os 

termos técnicos da área. Diante do exposto, ter esse glossário em mãos facilitará bastante, pois 

ele esclarecerá as dúvidas que surgirem no cotidiano das atividades universitárias, 

principalmente no que diz respeito ao trabalho de manutenção dos equipamentos e serviços 

elétricos. 

 

Metodologia 

 

Antes da criação do questionário, o primeiro passo foi juntar todas as ferramentas 

que seriam utilizadas no processo da criação do questionário, colocá-las em uma bancada e 

fotografá-las uma a uma. O passo seguinte foi criar o questionário e, em seguida, aplicá-lo. 

Aplicamos, aos docentes e técnicos administrativos da RC-UFG, o questionário 

semiestruturado de nível simples, com a pretensão de identificar alguma variação nos nomes 

dessas ferramentas. Quinze (15) docentes de quatro grandes áreas, a saber: ciências humanas, 

biológicas, exatas e da terra responderam ao questionário aplicado pela orientadora em 

reunião do Conselho Diretor da Regional Catalão (CODIC). O questionário contém 35 (trinta 

e cinco) questões com 4 (quatro) alternativas para cada pergunta, na qual apenas uma resposta 

é correta, mas a depender do conhecimento de quem o responde, a pergunta poderá apresentar 

variação na resposta, o que chamamos de variação lexical ou semântica dos itens 

inventariados para o estudo.  

Depois de aplicado aos Técnicos Administrativos e aos Docentes das diversas áreas, 

totalizaram-se 20 (vinte) questionários, lembrando que tanto para os docentes quanto para os 

Técnicos foram aplicados na mesma data, no dia 02/07/2014. O que pretendemos, deste 

modo, foi verificar os nomes dados a essas ferramentas, a fim de desvendar se o nome sofreu 

alguma variação. Criamos um banco de dados com as informações referentes ao tema e área 

pesquisada dando suporte teórico e técnico para a elaboração dos dados e sua análise para a 
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efetivação do trabalho. Os dados foram tabulados em gráficos, comparados e analisados a fim 

de garantir subsídios para a elaboração do glossário, o qual terá preferência para o lema o 

nome mais utilizado pelos usuários, de acordo com a resposta obtida no questionário. E, por 

fim, criamos o glossário que facilitará a compreensão acerca dos nomes dessas ferramentas. 

Intencionamos com isso fazer com que as pessoas tenham um entendimento maior 

sobre o assunto abordado, mostrando a importância de se ter um glossário para elucidar as 

dúvidas. Essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, ou seja, há várias formas de interpretações 

na construção dessa realidade podendo ser aplicada a outros contextos. Podemos chamá-la 

também de descritiva, pois foi desenvolvida por meio de aplicação de questionário. Ao fim, 

interessa considerar que o objetivo que norteou a proposta de estudo, com sua metodologia e 

análise, é identificar como as ferramentas e serviços são identificados e, desse conhecimento, 

criar um glossário com esses termos e suas definições dando suporte e esclarecendo as 

dúvidas para os servidores da RC-UFG, sempre que precisarem. Além dos nomes mais 

conhecidos, colocamos os menos conhecidos no lema. 

 

Dados 

 

O resultado do questionário aplicado aos Técnicos Administrativos apresentou os 

seguintes dados: na 1ª questão, 02 pessoas responderam a opção (a) e 03 responderam opção 

(b); na 2ª questão, as 05 pessoas responderam a opção (d); na 3ª questão, 01 respondeu opção 

(b) e 04, a opção (c); na 4ª questão e na 5ª questão, 03 responderam opção (a) e 02 opção (b), 

e assim sucessivamente sempre variando as respostas. Vale lembrar que cinco técnicos 

administrativos responderam ao questionário composto de 35 questões, com 04 alternativas de 

respostas (opção A à opção D). O resultado do gráfico que fizemos para tentar mostrar melhor 

a variação é o seguinte: das 35 questões apresentadas, as respostas variaram entre 0,5 a 5 (o 

número de pessoas que responderam as questões de A à D) e mostraram que o material era 

reconhecido por nomes diferentes, o que justifica a necessidade de um glossário de termos 

para o Setor de Manutenção da RC-UFG. Vejamos o exemplo de uma pergunta do 

Questionário: 

 1)Marque um x na alternativa que achar correta. Que nome você dá a este objeto? 

a. (    ) Extensão 

b. (    ) Filtro de Linha 

c. (    ) Régua 
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d. (    ) Tomadas 

Vejamos, em seguida, o gráfico: 

 

                                                                                                              

 

 

  No que diz respeito ao questionário aplicado aos docentes, o procedimento foi o 

mesmo utilizado acima, o número de questões foi o mesmo, 35 questões, porém o número de 

docentes avaliados foi maior, um total de 15 (quinze). O resultado analisado no gráfico foi 

praticamente o mesmo, com exceção de uma pequena porcentagem que responderam não 

saber sobre algumas alternativas apresentadas. Entre 0 a 6 pessoas não conseguiram responder 

algumas das alternativas que constavam no questionário. Vejamos o gráfico abaixo:  
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Discussão 

 

A variação identificada acima revela que as pessoas que responderam ao questionário 

aplicado, tanto docentes quanto técnicos, responderam de acordo com seu conhecimento a 

respeito dessas ferramentas apresentadas a eles no referente questionário. Como as respostas 

foram as mais variáveis possíveis, demonstram claramente uma variação como tínhamos 

hipotetizado antes da aplicação do Questionário. Defendemos que essa variação se dá porque 

essas pessoas conhecem o mesmo objeto por nomes diferentes, possivelmente pelo fato de a 

cultura ou forma de nomeação variar de uma região para outra, já que o quadro de pessoal da 

Regional Catalão é composto por pessoas de diferentes regiões do Brasil e até de outros 

países. Esses aspectos podem ainda ser chamados de variação linguística realizada no nível 

diatópico, que diz respeito ao espaço físico, ou geográfico no qual o falante se encontra 

(COELHO, 2005). 

Algumas questões variaram mais que outras como podemos observar no gráfico 

criado para interpretarmos os resultados. Isso se deu ao conhecimento que cada um tinha 

sobre o objeto a ser observado, alguns desses objetos eram de fácil identificação, outros não. 

Ficou evidente que quando se trata de ferramentas de utilização no setor elétrico, pintura ou 

mesmo ferramentas de jardinagem a identificação foi mais fácil; a dificuldade de identificação 
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se deu nas opções sobre ferramentas de marcenaria, para as quais muitos não souberam 

responder. 

Essas variações, segundo Labov (1972, apud MONTEIRO, 2008, p. 76), podem 

ocorrer por diversas circunstâncias e fatores como “a faixa etária, classe social, grupo étnico e 

até mesmo pela localidade” influenciam demasiadamente na variação. Essas variações 

ocorrem devido ao local em que esse falante se encontra: um baiano, por exemplo, não vai 

falar como um carioca, porque as culturas de cada um são diferentes, com seus sotaques e 

trejeitos, especialmente explícitas quando se comparam as diversas regiões do nosso país. O 

que devemos observar em relação aos falantes no que diz respeito à faixa etária e a classe 

social é que a fala de quem vem de uma realidade social desfavorecida socialmente é diferente 

de quem vem de uma classe social em ascensão. Por outro lado, a variação dos nomes para os 

diferentes objetos, como o item léxico régua significando o mesmo que extensão, exigiria um 

estudo mais aprofundado para identificar todas as causas possíveis – este estudo deverá ser 

realizado em nível posterior, certamente o Mestrado, com mais ferramentas e com 

metodologia mais ampla. 

Segundo Bagno (2007, p. 39-40), “dentro da língua existem níveis de variações 

importantes com suas respectivas definições”. Essas variações podem ocorrer nos níveis 

fonético e fonológico, aquelas que estão relacionadas aos sons da fala e à reprodução desses 

sons; lexicais são aquelas relacionadas ao léxico, ou seja, à palavra ou objeto de pesquisa 

deste estudo. 

A variação morfológica compreende variações na formação e estrutura das palavras, 

mas mantendo-lhes o mesmo significado. Há, ainda, variações sintáticas (quando a variação 

da organização dos elementos em uma frase ou sentença não interfere na alteração dos 

sentidos); e semânticas, quando uma palavra pode ter sentidos diferentes, a depender do 

contexto. A variação estilístico-pragmática diz respeito às formas de conversar (mais ou 

menos formal) de acordo com o local ou meio social em que a pessoa está inserida.  

Dentre estes níveis de variação destacamos o lexical como sendo o fundamental para 

a criação do glossário com os nomes das ferramentas mostrando as variações nominais 

existentes, quando houver, uma vez que este é o nosso objetivo neste estudo. 

Em função dos motivos ou fatores que propiciam as possibilidades de mais de uma 

forma (fonético-fonológica, morfológica, sintática, semântica, estilístico-pragmática e lexical) 

com o mesmo sentido, a variação pode ser: diatópica, aquela relacionada ao lugar de origem 

do falante; diastrática, relacionada à classe social ou a escolaridade do falante. Existem 

também outras como a diacrônica, diagenérica, diamésica, diafásica e diageracional, que 
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achamos não serem tão importantes para as definições para este momento, pois o nosso foco 

principal são as variações diatópica e diastrática. Segundo Bagno (2007), a variação diatópica:  

 

é aquela que se verifica na comparação entre os modelos de falar de lugares 

diferentes, como as grandes regiões, os estados, as zonas rural e urbana, as 

áreas socialmente demarcadas nas grandes cidades etc. O adjetivo diatópico 

provém do grego dia-, que significa “através de”, e de topos, “lugar” 

(BAGNO, 2007, p. 46, grifos do autor). 
 

 

Assim, mostraremos, neste artigo, que as ferramentas ou materiais utilizados no 

Setor de Manutenção da RC-UFG apresentam nomes diferentes e que a variação a ser 

especificada no estudo é a variação lexical, motivada hipoteticamente pelo local de origem do 

docente ou técnico administrativo (diatópica) e pelo grau de conhecimento sobre o assunto 

(diastrática). 

Como exemplo de variação diatópica, retomamos o exemplo já citado. Em Catalão-

GO, chamamos extensão elétrica de filtro de linha, em Brasília-DF, chamamos de régua; 

ainda, em Catalão-GO, chamamos o objeto adaptador que, em Brasília, pode ser chamado de 

tê, ou ainda de benjamin, na Bahia. Esses exemplos são de nível lexical do tipo diatópica. 

Por abordar as respostas no questionário e estudar unidades lexicais diferentes para o 

mesmo referente, com vistas a compor um glossário, esta pesquisa é de natureza lexical, 

exigindo-nos a explicar o que consideramos léxico de uma língua. O léxico de uma língua é a 

forma do uso do vocabulário demostrando as marcas que o indivíduo carrega dentro de uma 

sociedade. 

O léxico está relacionado com a pesquisa porque no processo de criação do glossário 

organizamos as ferramentas registrando cada uma delas, gerando os verbetes. Dessa forma, 

mostraremos os nomes ou “apelidos” dados a estes objetos nos questionários. 

Um objeto ainda não nomeado ou pouco conhecido não pode ser considerado como o 

referente do léxico, pois somente a partir do momento de sua nomeação e conhecimento e uso 

por um grupo de falantes passa a fazer parte do acervo léxico de uma língua. 

Segundo Biderman (2001), o léxico: 

 

O léxico de uma língua natural pode ser identificado como patrimônio 

vocabular de uma dada comunidade linguística ao longo de sua história. 

Assim, para as línguas de civilização, esse patrimônio constitui um tesouro 

cultural abstrato, ou seja, uma herança de signos lexicais herdados e de uma 

serie de modelos categoriais para gerar novas palavras (BIDERMAN, 2001, 

p. 14). 
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Devemos ainda levar em conta que o léxico compõe-se de palavras novas e termos 

criados dentro da sociedade, podendo se atualizar ou se tornar arcaicas. Quando nomeamos as 

coisas ou objetos que não conhecemos e quando organizamos esses objetos podemos dizer 

que estamos criando um léxico, mostrando as definições de palavras ainda pouco conhecidas 

ou a serem descobertas pela sociedade. Em um supermercado, os objetos são separados por 

categorias, isto é, por semelhanças e diferenças, por isso na seção de frios não encontraremos 

produtos da seção de higiene pessoal, isso é um bom exemplo de organização de 

categorização da realidade. Sendo assim, podemos aplicar o exemplo apresentado 

anteriormente a nosso artigo, pois as ferramentas foram organizadas separadas e nomeadas de 

acordo com o conhecimento adquirido ao longo do tempo (BIDERMAN, 2001). O léxico, de 

forma semelhante, também organiza o conhecimento de uma dada realidade sob a forma de 

palavras que são agrupadas no dia-a-dia, conforme seus campos ou temas. 

Ainda neste contexto, faz-se necessário falar sobre terminologia. Para esta 

abordagem, trazemos à baila as palavras de Biderman (2001, p. 14), para quem esta ciência 

“se ocupa de um conjunto do léxico de uma língua, a saber, cada área específica do 

conhecimento humano”, logo a terminologia se ocupa dos termos específicos de uma dada 

área do conhecimento.  

Faz-se necessário entender o conceito e o objeto de estudo dessa ciência, pois é 

através dela que abordaremos os termos da área em que trabalhamos, os quais se tornam 

específicos por fazerem parte de um determinado setor, mostrando para as pessoas que 

existem palavras com mais de um nome ou significado, o que pode dificultar o entendimento 

desses vocábulos, daí a importância de se ter um padrão terminológico garantindo o uso 

desses termos científicos. No caso da criação do glossário das ferramentas, essa transcrição 

será feita através do processo lexicológico e lexicográfico porque gerará um produto 

lexicográfico, conforme as normas de redação de verbetes, sobre uma determinada área do 

conhecimento. 

Neste sentido, cabe esclarecer que, nesta pesquisa, compreendemos que ferramentas 

são os instrumentos de trabalho utilizados no Setor de Manutenção da RC-UFG. Essas 

ferramentas são cruciais no desempenho das atividades diárias dentro do campo de serviço. 

Sem elas, não é possível executar as tarefas propostas a cumprir. Vejamos uma definição de 

ferramenta segundo Houaiss (2003): “Conjunto de instrumentos ou utensílios de ferro”, ou 

ainda “instrumento ou utensílio de ferro” (HOUAISS, 2003). 

Propomos a criação do glossário de ferramentas porque estas fazem parte do campo 

no qual trabalhamos. Pretendemos, assim, fazer com que as pessoas que não lidam 



12 

 

diretamente com tais materiais possam saber um pouco mais a respeito desses utensílios. 

Acreditamos que esse glossário vai ajudar a entender melhor como esses instrumentos de 

serviço são utilizados, para que servem, como funcionam, elucidando as dúvidas que 

surgirem.  

Para Coelho (2008, p. 22), “o glossário seria, talvez, o mais antigo esforço para a 

construção de um instrumento lexicográfico, e tenha servido de modelo para, mais tarde se 

criarem o dicionário propriamente dito e a enciclopédia”.  Está caracterizado na organização 

das palavras que serão traduzidas mostrando o seu respectivo significado, para elucidar 

dúvidas de significado de palavras pouco comuns, antigas ou de uso restrito.  

Cabem aqui as palavras de Dubois et al (1973, p. 309), para quem o glossário é uma 

espécie de “dicionário que dá sob a forma de simples traduções o sentido de palavras raras ou 

mal conhecidas”.  

Na área de manutenção, é muito comum o uso específico de dialetos ou jargões que 

afiguram variações próprias dos profissionais desse campo. Segundo Dubois et al (1973, p. 

356, grifos do autor), “jargão é empregado para designar uma língua que julgamos deformada, 

incorreta ou incompreensível: fala-se, assim, do jargão de um mau aluno, do jargão de um 

filósofo”.  

A experiência na área de atuação nos fez compreender a necessidade de trabalhar 

com esses termos, na tentativa de esclarecer as dúvidas que foram surgindo ao longo de nossa 

atuação na RC-UFG, razão pela qual propomos entender as variações lexicais com a criação 

de um glossário com os nomes das ferramentas do Setor de Manutenção da RC-UFG. 

 

Resultados 

 

Após as discussões com o objetivo de mostrar as variações e também a importância 

de se criar o glossário com o nome dos materiais e das ferramentas existentes dentro do Setor 

de Manutenção da RC-UFG, notamos que as pessoas conhecem essas ferramentas geralmente 

pelo nome genérico e que este nome sofrera variações conforme o conhecimento das pessoas 

que responderam ao questionário – técnicos administrativos e docentes da RC-UFG.  

É de suma importância a proposição de um glossário que elucidará as dúvidas que 

surgirem sobre as ferramentas no Setor de Manutenção. Assim, ficará fácil decifrar o 

significado das palavras e termos utilizados no cotidiano do setor e entre os servidores que a 

ele recorrem com OS para atendimento de problemas específicos. 
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Assim, o glossário está disposto da seguinte maneira: a) inicia-se com a palavra-lema 

em negrito e em caixa alta recebendo colchetes em sua forma atual de escrita nos dicionários 

e catálogos da área, seguida do nome como a pessoa conhece essa ferramenta ou material: b) 

depois a classe gramatical à qual pertence a palavra; c) em seguida buscaremos nos 

dicionários as definições e as colocaremos grafadas entre aspas, com as devidas referências, 

tais que os dicionários Michaelis (2009) e Houaiss (2003), essencialmente na versão 

eletrônica. No caso de a palavra não ser encontrada nos dicionários, a definição foi dada por 

nós e está registrada sem aspas, a partir de nosso conhecimento profissional na lida com as 

ferramentas. Igualmente, sem referências e sem aspas, acrescentamos definição quando 

julgamos apropriado para a área, a fim de tornar mais explícito o significado. 

Vejamos o modelo de redação de um verbete do glossário: 

 

[LEMA] GRAFIA VIGENTE. Informação gramatical abreviada. “Acepção do dicionário 

ou catálogo de ferramentas (indicando autor e ano)”. Acepção dada conforme o significado 

de acordo como cada pessoa conhece esses materiais ou ferramentas. 

   

 Apresentamos, a seguir, os trinta e cinco (35) verbetes de nosso glossário, o qual 

deverá significativamente ampliado em pesquisa futura, como consideramos anteriormente. 

 

Glossário dos nomes das ferramentas e materiais utilizados no Setor de Manutenção da 

RC-UFG 

 

[ABRAÇADEIRA DE NYLON] CINTURINHA, ENFORCA GATO, ZIPP TYPE. s.f. 

“Argola ou presilha que abraça e segura o apanhado lateral de uma cortina” (MICHAELIS, 

2009). Serve para prender fios e cabos. 

 

[ABRAÇADEIRA TIPO COPO]. s.f. “Designação de várias ferragens para fixar ou reforçar 

qualquer coisa, por exemplo, um pedaço recurvo de fita metálica, com um furo em cada 

extremidade, para fixar com parafusos um cano em uma parede” (MICHAELIS, 2009). Usado 

pra prender tubulação externa na parede. 

 

[ALICATE AMPERÍMETRO] AMPERÔMETRO. s.m. “Instrumento para medida da 

amperagem de uma corrente elétrica”. (MICHAELIS, 2009). Aparelho usado para medir 

corrente elétrica. 
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[ALICATE BOMBA D’ ÁGUA] BICO DE PAPAGAIO, ALICATE DE PRESSÃO. s.m. 

“Alicate que consiste em uma alavanca com mandíbulas ajustáveis, de faces internas 

estriadas, para pegar e girar um cano ou qualquer superfície cilíndrica”. (MICHAELIS, 2009). 

Ferramenta usada pelo bombeiro hidráulico para reparos em encanações. 

 

[ALICATE DE CORTE DIAGONAL] CORTA FIO. s.m. “Alicate de mandíbulas cônicas, 

para moldar folha de flandres e outros laminados maleáveis”. (MICHAELIS, 2009). Usado 

para desencapar e cortar fios e cabos. 

  

[ALICATE UNIVERSAL] CORTA FIO. s.m. “Espécie de torquês ou tenaz, própria para 

segurar, prender ou cortar determinados objetos, que se compõe de duas alavancas de ferro ou 

de aço que giram em torno de um eixo e cujas extremidades, lisas ou serrilhadas, podem ser 

chatas, recurvadas, cilíndricas ou em ponte” (HOUAISS, 2003). Usado para desencapar ou 

cortar fios e cabos elétricos ou telefônicos e etc.  

 

[ARCO DE SERRA] SEGUETA. s.m. “Serra cuja lâmina é mantida tesa por uma armação 

em forma de arco; serrote para cortar metais”. (MICHAELIS, 2009). Usado para cortar ferro, 

tubos e madeiras. 

 

[BENJAMIN] TÊ, TOMADA MULTIPLICADORA. s.m. “Plugue ou extensão com três 

ou mais tomadas em que se ligam três ou mais plugues de lâmpadas ou aparelhos elétricos; 

ficha tripla” (HOUAISS, 2003). Extensão elétrica múltipla para ampliar o número de tomadas 

disponíveis num ponto. 

 

[BOCA DE LOBO] CAVADEIRA ARTICULADA, FURADOR. s.m. Ferramenta usada 

para abrir buracos no chão, fazer cercas, fundação de casas etc.  

 

[BOCAL] BOCAL s.m. “Peça de porcelana ou plástico por fora e metal por dentro, onde se 

rosqueia a lâmpada, nos terminais dos circuitos de iluminação; porta-lâmpadas, soquete”. 

(HOUIASS, 2003). 
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[BROCHA] s.f. “Espécie de pincel grande, feito com cerdas grossas de qualidade inferior, 

todas de mesmo tamanho, que se emprega para fazer pinturas corridas, em caiação e também 

na indústria” (HOUAISS, 2003). 

 

[CABINHO FLEXÍVEL] FIO. s.m. “Fita delgada, encapada ou não, destinada a transportar 

a eletricidade”. (HOUAISS, 2003). 

 

[CANETA DE TESTE] MEDIDOR DE TENSÃO, CHAVE TESTE. s.f. “Que testa ou 

serve para testar: equipamento de teste utilizado para encontrar rompimentos ou falhas nos 

cabos”. (MICHAELIS, 2009). Equipamento que serve para medir a tensão elétrica.    

 

[CONDULETE] CAIXINHA. s.m. “Caixa pequena”. (HOUAISS, 2003). Caixinha usada 

para fazer tubulações aparentes. 

 

[CHAVE DE GRIFO] CHAVE AJUSTÁVEL, CHAVE PARA TUBOS. s.m. “Chave com 

soquete ou anel fechado, que se adapta sobre a porca ou cabeça de parafuso”. (MICHAELIS, 

2009). Ferramenta usada pelo bombeiro hidráulico em instalações hidráulicas serve para 

apertar e rosquear canos em geral. 

 

[DESENGROSSO] s.m. “Que ou o que desengrossa; desbastador”. (HOUAISS, 2003). Serve 

para modelar ou alisar a madeira. 

 

[ELETRODUTO] TUBO PVC. s.m. “Material usado para fazer tubulações externas”. 

(HOUAISS, 2003). 

 

[ENGATE FLEXÍVEL] RABICHO. s.m. “Ato de engatar”. (MICHAELIS, 2009).  Peça 

flexível que serve para ligar torneiras, bebedouros etc. Material usado em instalações 

hidráulicas. 

 

[EXTENSÃO] TOMADA. s.f. “Ato ou efeito de estender ou estender-se”. (MICHAELIS, 

2009). Objeto usado para ligar equipamentos elétricos. 

 

[FILTRO DE LINHA] RÉGUA. s.f. Semelhante à extensão elétrica, serve para ligar 

equipamentos elétricos. 
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[FORMÃO] ESCOPO. s.m. “Ferramenta para talhar madeira, com uma extremidade chata e 

cortante e a outra embutida num cabo de madeira”. (MICHAELIS, 2009). Usado para lapidar 

a madeira. 

 

[FOTOCÉLULA] RELÉ, ACIONADOR DE LÂMPADAS. s.f. “Dispositivo que 

transforma variações da intensidade de luz em variações de intensidade de corrente; célula 

fotoelétrica”. (MICHAELIS, 2009). Serve para acender lâmpadas durante a noite e apagá-las 

durante o dia. 

 

[LIXADEIRA ANGULAR] ESMERILADEIRA. s.f. “Máquina para lixar e polir”. 

(MICHAELIS, 2009). 

 

[PASSAFIO] SONDA, FITA GUIA. s.f. Fita guia usada para passar fiação dentro de 

tubulações.  

 

[PINCEL] TRINCHA. s.m. “Utensílio constituído de um tufo de pelos presos fortemente a 

um cabo, e destinado à aplicação de tintas, vernizes etc”. (MICHAELIS, 2009). 

 

[PINO MACHO] PLUG. s.m. “Elemento macho, duplo, que, introduzido na tomada de uma 

instalação elétrica, liga a corrente a uma extensão, lâmpada ou aparelho”. (MICHAELIS, 

2009). 

 

[PLAINA] s.f. “Ferramenta para alisar ou afeiçoar superfícies de madeira; cepilho”. 

(MICHAELIS, 2009). 

 

[PLAINA MANUAL] CEPILHO. s.f. “Ferramenta para alisar ou afeiçoar superfícies de 

madeira; cepilho”. (MICHAELIS, 2009). 

 

[QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO] CAIXA DE LUZ, QDF/QDE. s.m. “Painel de chaves ou 

de outros dispositivos, de medição, controle ou proteção”. (MICHAELIS, 2009). 
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[SARGENTO] GRAMPO. s.m. “Espécie de grampo grande ou tominho de marceneiro ou 

carpinteiro, para prender peças ao banco ou juntar peças provisoriamente, a fim de colá-las ou 

lavrá-las juntas; cingento”. (MICHAELIS, 2009). 

 

[SERRA CIRCULAR ESQUADREJADA] APARADEIRA, SERRA ELÉTRICA. s.f. 

“Ferramenta para cortar materiais duros, como madeira, metal, osso etc., que consiste numa 

lâmina de aço temperado, geralmente comprida e estreita, provida de dentes aguçados em uma 

borda e de um ou dois cabos, ou de uma armação para operação manual”. (MICHAELIS, 

2009). 

 

[SUTA] ESQUADRO MÓVEL, ESQUADRO ARTICULADO. s.f. “Espécie de esquadro, 

de peças móveis, para traçar ângulos”. (MICHAELIS, 2009). 

 

[TESTE RABICHO] s.m. “Que testa ou serve para testar: equipamento de teste utilizado 

para encontrar rompimentos ou falhas nos cabos”. (MICHAELIS, 2009).  

  

[TORQUÊS] s.f. “Instrumento que consiste em duas hastes de ferro cruzadas, móveis por 

meio de um eixo ou pino, com as duas extremidades menores, chatas e curvas, formando 

mandíbulas, destinado a arrancar pregos ou qualquer outro objeto encravado”. (MICHAELIS, 

2009). 

 

[TRENA] FITA MÉTRICA. s.f. “Fita metálica dividida em centímetros e metros, em geral 

com 10, 20 ou 25 metros de comprimento, empregada na medição dos terrenos; fita métrica”. 

(MICHAELIS, 2009).    

 

Considerações Finais 

 

O glossário, como vimos, é fundamental para o conhecimento das ferramentas e 

materiais utilizados no Setor de Manutenção da UFG. Esse material há de servir como apoio 

para que as pessoas saibam o nome e compreendam melhor como se dá o funcionamento 

desses objetos. É interessante que toda a comunidade, não apenas acadêmica, conheça sobre 

esses termos e suas respectivas variações (quando houver), mostrando o papel social e a 

importância de se ter uma ferramenta a mão quando precisar. Para Krieger (2013, p. 29), “Por 

esse caminho, compreende-se que o manejo do léxico especializado representa uma condição 
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de interação e de avanço em inúmeros campos: cultural, pedagógico e, em síntese, o que 

cobre o mundo socioeconômico”. 

O que observamos, com o estudo ora apresentado, é  importância de trabalhar a 

questão do léxico de uma determinada área do conhecimento explicitando esse saber, seja ele 

técnico ou científico. Krieger (2013) traz à tona a questão de buscar maior informação a 

respeito dessas terminologias ou termos poucos conhecidos dentro de uma área específica. 

Vejamos o que a autora nos fala sobre padronização e terminologia: 

 

A necessidade de padronização tem sido igualmente reconhecida em função 

da utilização de idiomas distintos em organizações multinacionais ou mesmo 

nas nacionais que conta com várias unidades, localizadas em diferentes 

regiões de um mesmo país. No contexto empresarial, o uso padronizado das 

terminologias integra princípios de eficiência e de qualidade, sendo 

reconhecido como um estratégico fator de competividade (KRIEGER, 2013, 

p. 28). 

 

 

É importante criar um padrão de linguagem dentro da empresa aprendendo questões 

pouco exploradas ou às vezes desconhecidas, esclarecendo as dúvidas e aprendendo também 

as definições de alguns termos desconhecidos, produzindo um conhecimento e para que cada 

funcionário saiba distinguir como funciona determinado material dentro da empresa. Vale 

ressaltar a importância do diálogo entre os funcionários da RC-UFG para troca de 

conhecimentos entre si e para o desempenho pleno das funções determinadas a cada um no 

seu campo de trabalho. As relações de trabalho se tornam mais satisfatórias para a empresa e 

os funcionários. 

Notamos que o conhecimento a respeito dos nomes das ferramentas e/ou materiais 

usadas no Setor de Manutenção é pouco, mesmo dentro dessa comunidade acadêmica. Nessa 

perspectiva, fica evidente a importância desse Glossário para auxiliar o entendimento na 

tentativa de elucidar qualquer dúvida que surgir. Considerando não haver nenhum trabalho 

como esse que desenvolvemos, ressaltamos a importância de se ter um glossário como este 

em cada setor dentro da Regional Catalão, para que se possa usá-lo sempre que necessário. 

Servirá como apoio ao Setor de Manutenção quando surgir alguma dúvida, e de 

manual aos Técnicos Administrativos e Docentes quando precisarem encaminhar alguma O.S 

e não souberem especificar o material e/ou tipo de serviço a ser executado. Esperamos que 

esse material seja bastante utilizado e de grande eficácia a toda comunidade acadêmica, ou 

não. 
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