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A presente comunicação centra-se num trabalho em curso, concretamente, na construção de um 

glossário de Psicolinguística. O objetivo desta comunicação é indicar as principais etapas, os 

problemas que emergiram com a criação deste recurso linguístico e as soluções procuradas para 

sua resolução. Será, também, uma oportunidade para refletir sobre a relevância do envolvimento 

de estudantes de licenciatura em projetos de investigação na área da Ciências da Linguagem. 

O projeto iniciou-se no âmbito da disciplina de Modelos e Metodologias em Ciências da Linguagem 

(MMCL), realizada no ano letivo 2020/2021, na NOVA FCSH, com o objetivo de preencher uma 

lacuna de publicações de referência, em português europeu, na área da Psicolinguística, bem 

como de colmatar a falta de fixação terminológica neste domínio. 

O glossário foi concebido a partir da constituição de um corpus entre duas obras de referências 

atuais na área – Traxler (2012) e Warren (2013) –, de onde foram extraídos os termos a partir da 

frequência de tokens >200 para termos simples e >20 para termos compostos na plataforma 

Sketch Engine. De seguida, realizou-se o cruzamento de termos comuns a essas obras que permitiu 

constituir um conjunto de, pelo menos, 80 termos e 10 categorias supraordenadas, que servirão 

de módulos temáticos. Num futuro próximo, estão previstas as seguintes tarefas: a) validar os 

termos e módulos através de dois inquéritos a aplicar junto de especialistas da área e b) divulgar 

uma primeira versão do glossário para a comunidade científica na plataforma Lexonomy. Após a 

seleção individual dos termos para designar os 10 módulos temáticos representativos da área da 

Psicolinguística, proceder-se-á à definição base dos termos a partir de explicações constantes em 

referências bibliográficas. Depois, será atribuído a cada termo (sempre que possível) um 

equivalente em inglês. A inclusão do termo num módulo, assim como a delimitação de termos 

conceptualmente próximos e citações que servirão de base para a sua designação, constituem as 

características essenciais deste glossário.   
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A apresentação de resultados ainda muito preliminares e a continuação do trabalho de 

investigação constituem, já, um contributo para a área da Psicolinguística no contexto lusófono, 

uma vez que poderão servir de material de consulta para especialistas e estudantes falantes de 

português. A experiência de iniciação à investigação pode, pois, consistir um desafio e um 

incentivo para os alunos de licenciatura que, desta forma, poderão contribuir para projetos de 

investigação na sua área de formação e/ou explorar as fronteiras dos seus cursos. 
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